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บทนำำ
หากจะเอ่ยถึง Operating System (OS) หรือ “ระบบปฏิบัติการ” ทั้งหมดที่กำาลังได้รับความสนใจ
จากผู้ใช้งานทั่วโลกในปัจจุบัน เราก็คงหลีกไม่พ้นที่จะต้องเอ่ยถึง Microsoft Windows, UNIX แล้วก็
... โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ... Linux ... OS ที่ถือว่าเป็น “ญาติสนิท ” กับ UNIX มาแต่กำาเนิด โดยยังคง
รั ก ษาสถานภาพความเป็ น Open Source แบบ GPL (General Plublic License) หรื อ
software ที่มีลิขสิทธิ์เป็น “ของสาธารณะ” ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

อะไรคือ “ลิขสิทธิ์สาธารณะ”?
ที่พัฒนาขึ้ นมาภายใต้ GPL หรือ “ลิขสิทธิ์สาธารณะ” หมายถึ ง software ที่ “ทุ กคน”
สามารถที่จะเป็นเจ้าของ , จัดทำาสำาเนา , ดัดแปลง , แก้ไขเพิ่มเติม หรือจำาหน่ายจ่ายแจกได้ “อย่างเสรี ”
โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็น “ค่าลิขสิทธ์ ” เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตลอดทั้งกระบวนการ
software

ดังนั้นเอง ... ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ Linux กลายมาเป็น OS ยอดนิยมสำาหรับนักคอมพิวเตอรห์ลายต่ อ
หลายคนทั่วโลก ก็เพราะ Linux เป็น OS ทีใ่ ห้ “อิสรภาพ” แก่นักพัฒนาโปรแกรมในการปรับแต่งทุกๆ
อย่างตามที่แต่ละคนต้องการได้อย่างประหยัดที่สุด ... และถึงแม้ว่า Linux จะได้รับการพัฒนาต่อยอด
มาจาก UNIX ซึ่งทำาให้มีพื้นฐานการใช้งาน รวมไปถึ งโครงสร้างและรูปแบบของคำาสั่ งที่ ใกล้เคียงกับ
UNIX มากจนเกื อบจะนั บให้ เ ป็ น OS ในตระกู ลเดี ยวกั นได้ ... แต่ Linux ก็ไม่ใช่ UNIX อยู่ดี ...
เพราะส่วนที่เป็น source code ในระดับ kernel ของ Linux นั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสาน
source code ของกลุ่ มนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ิสระที่ เรียกตั วเองว่า GNU (ย่อมาจากชือ่เต็มๆ
ว่า Gnu's Not UNIX เป็นการเล่นคำาของชือ่เต็มกับชือ่ย่อให้สะกดวนทับซ้อนกัน ) ซึ่งเป็ น source code ที่เขี ยนขึ้ น
มาภายใต้ เ งื่ อ นไขของ GPL หรื อ “ลิขสิ ท ธส์ าธารณะ” เช่ นเดี ยวกั น ... จึ งทำ าให้ หลายๆ คนคิ ดว่ า
Linux ควรจะมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า GNU Linux ด้วย ... แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อบังคับของ GNU อยู่ดี !!
จุดกำาเนิดที่แท้จริงของ Linux นั้นถือกำาเนิดมาจากความต้ องการที่ จะจำาลองระบบปฏิบัติการ UNIX
ให้สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล เพื่อช่วยให้นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้และ
ฝึกหัดการใช้งาน UNIX ได้บนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีระดับราคาไม่สูงมากจนเกินไป (UNIX เป็น OS ที่
มีลิขสิทธิเ์ ชิงพาณิชย์ และมีการจัดจำาหน่ายในระดับราคาทีเ่หมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เท่านัน้ ทัง้ ยังถกูพัฒนาขึน้ มาให้ทำางานบนเครือ่ง
ระดับ Mini Computer และ Mainframe ซงึ่แพงเกินกว่าทีจ่ะมีไว้ในกรรมสิทธิ์ระดับบุคคลทวั่ๆ ไปได้ ) ... ในเวลานั้นก็ มี
software เล็กๆ ตั ว หนึ่ ง ที่ ชื่อ ว่ า Minix ถูกพั ฒนาขึ้ นมาโดย Andy Tanenbaum และแจกจ่ า ยให้
ฟรีแก่นักศึกษาทั่วไปเพื่อจุดประสงคด์ังกล่าวอยู่แล้ว ... อย่างไรก็ตาม Minix ถูกกำาหนดขอบเขตให้อยู่

เพียงในกรอบของวัตถุ ประสงคท์างการศึ กษา จึงไม่ได้รั บความสนใจที่ จะพัฒนาต่ อยอดขึ้ นไปให้เป็ น
OS อย่างสมบูรณด
์ ้วยตัวของมันเอง ... จนกระทั่งนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย Helsinki คนหนึ่ง ชื่อว่า
Linus Torvalds คั นไม้ คั น มื อจนกระโดดเข้ า มาจั ดการเรื่ องนี้ ด้ ว ยตั ว เองเมื่ อ ปี 1991 ... และนั่ นก็
คือปีเกิดของ Linux
เป็ น OS ที่ได้รั บการพั ฒนาอย่างต่ อเนื่องนั บตั้งแต่วันแรกๆ ของมัน โดยอาศัยความร่วมมือ
จากนั กพั ฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอรอ์ิ สระทั่ วโลก มี การสื่ อสารข้ อมู ลเพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิ ดและ
ความรู้ รวมไปถึ ง source code ระหว่ างกั นผ่ านเครื อข่ าย internet ... เป็ น “ผลิตผลของชุ มชน
ขนาดใหญ่ ” ในโลก Cyberspace ... จึงเป็นเรื่องธรรมดาสำาหรับนักคอมพิวเตอรท์ี่มีส่วนร่วมในเรื่อง
นี้ทุกๆ คน ที่จะรู้สึกถึง “ความเป็นเจ้าของร่วมกัน ” ของพวกเขาตลอดมา
Linux
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เป็ น เวลากว่ า 10 ปี ที่ Linux ได้ รั บการร่ ว มพั ฒ นาโดยนั ก คอมพิ ว เตอรน์ั บ ล้ า นคนทั่ ว โลก ... จน
กระทั่ ง ทุ ก วั น นี้ ... Linux ได้ รั บ การพิ สู จ นแ์ ล้ ว ว่ า มั น คื อ หนึ่ ง ใน OS ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
เสถียรภาพสูงมาก มีการใช้งานเป็ น “เครื่องแม่ข่าย” หรือ server จริงบน internet เกินกว่า 60%
ของทั้งหมด และมีการใช้งานภายในองคก์รธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอีกจำานวนนั บไม่ถ้วน ถือ
เป็นระบบปฏิบัติการหรือ OS ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรอ์ย่างมหาศาล
... เพราะ Linux ยังเป็ น Open Source แบบ GPL ที่ไม่ ได้ เ รี ยกเก็ บ “ค่าลิ ขสิทธิ์ ” ใดๆ จากผู้ ใช้
งานเลย ... เนื่องจากลิขสิทธิ์นั้นยังเป็นของ “สาธารณชน” ทุกๆ คน
อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ ลืมว่ า Linux นั้นถูกพัฒนาโดย “นักคอมพิวเตอรอ์ิสระ” ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะมี
ความเชี่ ยวชาญและชำ่ าชองกั บการใช้งานคอมพิวเตอรอ์ยู่ ในระดั บที่ สูงถึงสูงมาก ... ทั้งยังเริ่มต้นการ
พัฒนาโดยให้มีโครงสร้างของคำาสั่งใช้งานแบบ UNIX ซึ่งมีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 40 ปีอีกด้วย ...
ดังนั้น Linux ที่พวกเราเห็นในทุกวั นนี้ จึงเป็นผลผลิ ตที่ เกิดจากการสะสมของประสบการณท์ี่ ไม่ ใช่
ระดับของ user ปกติทั่วไป ... ทักษะและมุมมองที่ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงแตกต่างจาก OS
อย่าง Microsoft Windows หรือ MacOS ทีเ่ น้นการใช้งานในระดับของ user มาตั้งแต่แรก ... แต่
Linux ถู ก เน้ น หนั ก ไปในเรื่ อ งของความยื ด หยุ่ น , ความปลอดภั ย , ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ , ความมี
เสถียรภาพ ซึ่งจำาเป็ นต้ องอาศั ย ความเป็ นระบบระเบี ย บของการจั ดการ เพื่อจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการในระดับเครือข่าย computer network มากกว่าจะเป็นการใช้งานแบบ stand alone
ทีไ่ ม่ยอมเกี่ยวข้องกับใคร
โดยเหตุนี้เอง การเรียนรู้และศึกษา Linux จึงจำาเป็นที่จะต้องทำาอย่างมีระบบระเบียบพอสมควร เพื่อที่
จะจัดกลุ่มก้อนของประสบการณอ์ั นหลากหลายที่ สะสมรวมกั นอยู่ใน Linux ให้สามารถถู กมองเห็น
เป็นส่วนๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ... ถึงแม้จะมีคำากล่าวอ้างที่ว่า “ในระดับการใช้งานของ user ปกติ
นั้น ไม่จำาเป็นต้องเรียนรู้รายละเอี ยดในทุกๆ เรื่อง” ก็ตาม แต่การแจกแจงรายละเอียดที่ สะสมอยู่ ใน
Linux ตลอดช่ วงเวลากว่ า 10 ปี ที่ผ่านมานั้ น จะช่ วยเป็ นสื่ อให้ user ทั่ว ไปสามารถเข้ าใจได้ ว่ าส่ วน
ไหนของ Linux บ้ า งที่ เ ขาไม่ จำา เป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ เ ลย หรื อมี ส่ ว นไหนที่ อยู่ ใ นอำ า นาจควบคุ มที่ user
สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่น่าเสียดายที่นักคอมพิวเตอรเ์ก่งๆ ในโลกของ Linux จะเก่งเฉพาะในเรื่องของการนำาความรู้มา
ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรม หรือไม่ก็แค่เก่งในการบริหารจัดการระบบเท่านั้น แต่ไม่ได้เก่งมากนั กกับการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ user ทั่วๆ ไป เพื่อพัฒนาคนที่ยังจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระบบด้วยเสมอ ...
การเขียนตำาราว่าด้วย Linux ฉบับนี้จึงถูกเขียนขึ้นมาจากมุมมองของ user คนหนึ่ง โดยหวังที่จะถ่าย
ทอดประสบการณข์ั้ น พื้ นฐานนี้ ใ ห้ กั บ user อื่ นๆ ด้ ว ยการพยายามคั ด สรรแยกแยะกลุ่ ม ก้ อ นของ
ประสบการณท์ี่ รวบรวมอยู่ ใน Linux นั้นออกมาเป็ นหมวดหมู่ ที่ชัดเจน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของ
OS ที่ทรงประสิ ทธิภาพตั วนี้ อย่ างเต็มที่ ก่อนที่จะเจาะลึ กลงไปศึ กษารายละเอียดของแต่ ละส่ วนอย่ าง
จริงๆ จังๆ ต่อไป.

Mr.Z.
กรงุเทพฯ, 09.11.2004

47.2

Linux Basic Lessons

Studying Outline of Linux

Partitioning &
Installation

/bin
/dev

/
root file
system

Bootup Sequence

System Admin

/etc

/lib
/sbin

: binary files / command
: device drivers
: configuration file
: kernel modules
: superuser binary files /cmd.

/boot

: boot images

/usr

: system files & software

/var

: log file & web/mail server

/tmp

: temporary files

/swap

: swap file system

/home

: user’s files

ขั้นตอนในการ boot / ลำาดับของการเข้าสู่ระบบ

User & Group Account Management
File System

RAIDS
LVM
NFS
SMBFS (Samba)
Local
DNS
httpd / Apache
squid / proxy
e-mail

Services

Securities
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PAM
NIS
iptables / firewalls
tcp / wrappers
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โครงร่ำงของบทเรียน
ผมจัดการแบ่งหัวข้อของ “แบบเรียน” Linux ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. Partitioning & Installation : เป็นรายละเอียดของการติดตั้งระบบ
2. Bootup Sequence : เป็นรายละเอียดของขั้นตอนในการ boot / ลำาดับของการเข้าสู่ระบบ
3. System Administration : เป็นเรื่องของการดูแลรักษา , การปรับแต่ง , หรือติดตั้งเพิ่มเติม

โดยในแต่ละกลุ่มที่จัดแบ่งไว้นี้ ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งผมทำาตาราง
สรุปคร่าวๆ ไว้ในหน้าที่ 3 แล้ว ... ผมสร้างตารางนี้ขึ้นมาด้วย concept แบบ mind map เพื่อใช้เป็น
“แผนที่ ” หรือ “ตุ๊กตา” ที่จะเล่ารายละเอียดต่อไปทีละเรื่องๆ จนกว่าจะจบเอกสารทั้งฉบับ ... ในขณะ
เดี ยวกั น ผมก็ หวั งว่ า “แผนที่ ” ที่ เ ห็ นเป็ นตารางที่ ว่ านี้ น่ าจะมี ส่ว นช่ ว ยให้ ผู้ ที่ เริ่ ม ต้ นศึ ก ษา Linux
สามารถมองเห็นหมวดหมู่ของระบบต่ างๆ ที่ทับซ้อนกันเป็นโครงสร้างหลักๆ ของ OS ตัวนี้อย่ างชัด
เจนมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ผมจะเริ่มต้นเล่ าจากกลุ่ มที่ 1 ไปกลุ่มที่ 2 แล้วก็จะแทรกเรื่องราวของคำ าสั่ งและการใช้
งานพื้นๆ ทั่วๆ ไป ก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงรายละเอียดในระดับของ System Admin ... ซึ่งก็เป็นไปได้
ว่าผมจะต้ องแยกเอกสารนี้ ออกเป็น 2 ฉบับ โดยเอาส่ วนของ System Admin แยกไปเล่ าต่ างหาก
ในแบบที่ ตัวเองต้องค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งก็จะถือโอกาสเรียนรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกั บ Linux ในระหว่างการ
เรียบเรียงเอกสารท่อนสุดท้ายนั้นด้วยเหมือนกัน
ก่อนที่เริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาของเอกสารฉบั บนี้ ผมขอออกตัวไว้ก่อนว่า นี่คือตำาราที่เขียนจากมุมมองของ
user ธรรมดาๆ คนหนึ่ง ถือเป็นการเล่ าสู่ กันฟังมากกว่าการบรรยาย แล้วก็ไม่ ค่อยจะเน้นในเรื่องของ
ความแม่ นยำ าถู กต้ อง 100% ... แต่ เอาแค่ ยังสามารถมี ชี วิตรอดต่ อไปได้ กั บเครื่ องคอมพิวเตอรส์่วน
บุคคลที่เห็นตำาหน้าตำาตากันอยู่ทุกวี่ทุกวัน ... ก็พยายามอย่างที่สุดครับที่จะให้เนื้อหานั้นตรงไปตรงมา
อย่างเข้าใจได้ง่ายๆ ... บางท่อนบางตอนอาจจะเขียนรายละเอียดจน 'เวอรไ์ปหน่อย แต่เกือบทั้งหมด
ผมก็เพิ่งจะเรียนรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน ... ทั้งคนเขียนกั บคนอ่ านไม่ ได้มีความรู้ดีไปกว่ ากันมากนัก
หรอกครับ ... พวกเราล้วนแล้วแต่เริ่มต้นกันที่ "ศูนย์" ทั้งนั้นแหละคราวนี้ :-) ... ผมยืนยันได้แค่ว่า

การได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนั้น เป็นความสุขและความสนุกอย่าง
ที่สดุ เสมอ !!
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ส่วนที่ 1 : Partitioning & Installation
เราจะเริม่ ต้นกันตั้งแต่การติดตัง้ ระบบ ... ?!
แม้ว่า user ส่วนใหญ่จะมองว่ าการติดตั้งระบบเป็ นเรื่องทางเทคนิคที่ “ผู้ใช้งานทั่วไป” ไม่น่าจะต้อง
เข้าไปเกี่ ยวข้ อง แต่ ก็อย่ างที่ บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้ วว่า การเรียนรู้เกี่ ยวกั บ Linux นั้นจำาเป็ นที่ จะต้อง
ปรับทัศนคติบางอย่างของ user ซะก่อนเป็นอันดับแรก ... โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแล “เครื่องมือ”
ของตัวเอง
ทกุวันนี้ Linux ทีม่ กี ำรจำำหน่ำยจ่ำยแจกกันในตลำด จะมีอยูด่ ้วยกันหลำยค่ำยครับ และทกุๆ ค่ำย
ก็พยำยำมที่จะอำำนวยควำมสะดวกให้กับ user มำกขึ้นกว่ำยคุแรกๆ ของมันแล้วด้วย อย่ างเช่ น
Red Hat, Mandrake, SuSE รวมไปถึง YellowDog หรือของไทยๆ อย่าง SiS, Grand Linux,
Linux TLE, ฯลฯ (ซึ่งสองตั วหลังนี่ ไปเอา Red Hat มาใส่ภาษาไทยครับ เช่นเดียวกั บ Mandrake
ที่ เ ริ่ ม ต้ น จากการนำ า Linux ของ Red Hat ไปดั ดแปลงมาก่ อ น ส่ ว น YellowDog ก็ เ อา Linux
ของ Red Hat ไปดั ดแปลงให้ ใช้ งานได้ กั บเครื่ อง Macintosh หรือเครื่ องคอมพิ วเตอรท์ี่ ใช้ CPU
แบบ PowerPC) โดยส่วนใหญ่ก็จะพยายาม “แข่งกันง่าย” ในปัจจุบัน ยกเว้น Linux “หัวเอียงซ้าย”
อย่าง Slackware ที่ยังคงความเป็ นอมตะนิรั นดรก์าลของเหล่ านั กพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรร์ุ่ น
แรกๆ ของ Linux ตราบจนกระทั่งปัจจุบัน ... ค่ายต่างๆ ของ Linux เริ่มที่จะรวมตัวกันบ้างและเริ่มที่
จะถู ก take over โดยยั กษใ์ หญ่ ในวงการ software บ้างแล้ ว แต่ ก็เ กิ ดมี ค่ ายใหม่ ๆ เข้ามาแซมอยู่
เรื่อยๆ เพราะการตัดต่ อเพิ่มเติมหรือดัดแปลง Linux นั้นเป็น “ความอิสระ” ที่ใครๆ ก็สามารถทำาได้
อยู่แล้ว ... สำำหรับในปัจจบุัน ค่ำยที่ค่อนข้ำงจะมั่นคงและมีอิทธิพลมำกที่สดุก็น่ำจะเปน็ค่ำยของ
Red Hat เพรำะตัง้ ใจทีจ่ ะทำำตัวเปน
็ องค์กรทำงธรุกิจมำตัง้ แต่แรก ต่างจาก Linux ค่ายอื่ นๆ ที่ตั้ง
ใจกิน “อุดมการณ์ ” ต่างอาหารหลัก และจบลงด้วยการ “ขายชื่อ” หรือ Brand Name ของตัวเองให้
กับยักษใ์หญ่เขาไปบริหารเพื่อการบริโภคกันต่อไป
Linux แจกจ่ำยได้ฟรีๆ แต่ไม่ได้แปลว่ำห้ำมทำำมำค้ำขำย !! เพรำะ Linux ตัวจริงๆ นั้นมันเปน
็
แค่ kernel ที่เปน็หัวใจสำำคัญของทั้งระบบเท่ำนั้นเอง ... แต่กำรที่เรำเห็น Linux มีอยู่ด้วยกัน
หลำยค่ำยหลำยสำำนักนั้น ล้วนแล้วแต่เปน็สิ่งที่แต่งเติมเข้ำไปให้กับ kernel หรือ Linux แท้ๆ
เพื่อ อำำ นวยควำมสะดวกให้ กับ user แต่ล ะกล่ มุแต่ล ะพวกอย่ ำงเฉพำะเจำะจง ... อย่ า งเช่ น
Slackware จะเน้ น ไปที่ กลุ่ มของ System Admin ที่ มีความรู้ ความชำ านาญในการติ ดตั้ ง และดู แล
ระบบเครือข่าย ... ในขณะที่ SuSE จะเน้นที่มี software แถมฟรีมาให้มากมายเพื่อให้ user เลือก
ใช้ได้ตามใจชอบ ... หรือ Mandrake ที่หลายคนมักจะบอกว่ าเหมาะกั บการทำาเป็ น Workstation
แต่ไม่เหมาะกับงาน Server ... ส่วนค่ายของ Red Hat ก็ประกาศตัวผลิตภัณฑข์องตัวเองออกมาเป็น
Workstation บ้ า ง เป็ น Enterprise Server บ้ า ง หรื อ เป็ น Advanced Server บ้ า ง แตกต่ า ง
กันไปหลายระดับองคก์รด้วยกัน ยังไม่นับรวมค่ายอื่นๆ อีกหลายค่าย ... เปน็ "อิสรภาพที่น่าปวดหัว"

พอสมควรทีเดียว

กำรเลือกใช้ Linux ค่ำยไหนไม่สำำคัญเท่ำกับที่เรำจะต้องเข้ำใจว่ำ kernel หรือตัวแกนกลำงของ
ระบบจริงๆ นั้นมันคือตัวเดียวกันเสมอ ... นี่ถึงจะเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นของการใช้ งานและการเรี ยนรู้ ...
ระบบปฏิ บั ติ ก ารหรื อ OS ตั วอื่ น ๆ อย่ า ง Microsoft Windows มั ก จะมี ก าร preloaded อยู่ ใน
เครื่องคอมพิวเตอรห์ลายยี่ห้ออยู่แล้ว ... หรือ MacOS ก็ทำาการ preloaded มาจากโรงงานซะเลย
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เพราะเขาเป็นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ทั้ง hardware และ software มาตั้งแต่ไหนแต่ ไร ... ส่วน Linux มัก
จะมาถึงเราในสภาพที่เราต้องจัดการติดตั้งด้วยตัวเองเท่านั้น คนที่อยากจะใช้งาน Linux จึงต้องเป็น
มนุษยป์ระเภทที่ “มือคัน” พอสมควร
มีแง่มุมเล็กๆ อยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ ... ส่วนใหญ่ ของผู้ที่ใช้งาน Linux นั้นมั กจะเป็ นพวก
“ผู้ ต่อต้ าน” software เถื่ อน หรื อของที่ ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ พวกเขาจะให้ ความเคารพในทรั พ ยส์ินทาง
ปัญญาของคนอื่ นๆ ค่อนข้ างมาก ไม่ว่าเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ นั้ นจะได้ รั บความจงเกลี ยดจงชั งจากชาวโลก
ขนาดไหนก็ ต าม ... software ฟรี ใ นความหมายของพวกเขา คื อ software ที่ เ จ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์
“ยินยอม” ให้ใช้งานกั นฟรี ๆ เท่ านั้น โดยไม่ นับรวม software เถื่อนที่ ลักลอบขโมยรหั สผ่านมาใช้
งานกัน ทั้งๆ ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยินยอมพร้อมใจ ... เรียกว่า “ไม่ให้ก็ไม่ง้อ ” เพราะพวกเขารวมตัวกัน
พัฒนา software ขึ้นมาให้ใช้ งานกั นฟรีๆ อย่างถู กต้ องตามกฎหมายอยู่ ตลอดเวลาอยู่ แล้ว ... เป็ น
กลุ่มบุคคลที่มี “ความมือคัน ” อย่างมีศักดิ์ศรีที่ถูกที่ควรตามกฎหมายครับ
ดังนั้น หำกมีใครย้อนถำมขึน้ มำว่ำ “ในเมื่อเรำมี MS Windows ทีใ่ ช้งำนกันง่ำยๆ อยูแ่ ล้ว ยังจะ
ขยันหำตำำแยมำใส่มือเพื่ออะไรกัน?” ... เหตผุลก็คือกำรที่เรำมี MS Windows ไว้ใช้งำนกัน
ง่ำยๆ นั้น ส่วนใหญ่มนั ไม่ถกู กฎหมำยไงล่ะครับ!! ... ซึ่งบางครั้งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า การที่
ชาวโลกตั้งแง่รังเกียจนาย Bill Gates และ Microsoft นั้น เพราะเขาน่าเกลียดจริงๆ หรือเพราะพวก
เราอยากจะมีข้ออ้างที่ไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์กันแน่ ?! ... ผมเคยอ่านทั้งประวัติและข้อเขียนในหนังสือของ
Bill Gates มาก่ อ นแล้ ว แต่ ก็ ยั ง ไม่ เ ห็ น แง่ มุ ม ไหนที่ ค วรจะถู ก จงเกลี ย ดจงชั ง กั น ขนาดนั้ น ยกเว้ น
อุปนิสัยส่วนตั วที่ ค่อนข้างจะก้ าวร้ าว และไม่แครค์วามรู้ สึกแบบมนุษยด์้วยกั นเท่านั้นเอง ... แต่ว่าคน
ทั้งโลกมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณท์างตรงอย่างนั้นซักกี่คน ? พวกเราเกือบทั้งหมดรับรู้เรื่องราว
ของเขาผ่ า นสื่ อ ผ่ านข้ อเขี ยน หรื อผ่ านคำ าบอกเล่ า ต่ อๆ กันมา ... แล้ วก็ รุ มกั นเกลี ยดเขา ?! ... หรื อ
เพราะพวกเราไม่อยากจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับเขา พวกเราถึงต้องแกล้งทำาเป็นเกลียดกันจริงๆ ?! ... จะว่า
ไปแล้ ว ผมเองก็ รู้ สึกนิยมชมชอบคนอย่ าง Bill Gates อยู่พอสมควร ... แต่ว่าผมรั กวิธีคิดแบบของ
Linus Torvalds มากกว่า ...
แต่ไม่ว่าเราจะรู้สึกรักใครหรือเกลียดใคร หากเรา “มือคัน ” พอที่จะติดตั้ง OS ตัวใดตัวหนึ่งด้วยตัวเอง
แล้วล่ะก้อ ... ยากง่ายต่างกันไม่มากนักหรอกครับ ... แล้วที่สำาคัญก็ คือ หากเราคิดที่จะติดตั้งแบบไม่
สนใจเรียนรู้อะไรเลยนะ ... Linux จากค่ายใหญ่ๆ อย่าง Red Hat, SuSE, Mandrake จะติ ดตั้ง
ง่ายกว่ าเดิ มมากแล้ วครั บในเวลานี้ !! ... แล้วถ้ าหากว่ าเรายั ง “มือคั น ” พอที่จะซุ กซนทางปั ญญาอี ก
การติดตั้ง Linux นั้นก็จะมีเรื่องราวที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายกว่า OS ตัวอื่นๆ ทั้งหมด
ด้วย ... เพราะนี่คือโลกของ Open Source !!
เอารึยัง? ... เราจะเริ่มกันตั้งแต่ ... การแบ่ง Partitions !!

เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับ Partitions
คำาว่า Partitions แปลตรงๆ ตัวว่า “ฉากกั้น ” เมื่อถูกนำามาใช้ ในโลกของ hard disk ที่ติดตั้งอยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอรท์ั่ วๆ ไปนั้ นจึ งหมายถึ ง “สิ่งที่ แบ่ งพื้ นที่ ของ hard disk ออกเป็ น ส่ วนๆ” ... คือ
แทนที่จะปล่อยให้เครื่องคอมพิวเตอรเ์ห็นพื้นที่ทั้งหมดของ hard disk เป็นเนื้อเดียวต่ อเนื่องกันโดย
ตลอด เราก็จัดการสั่งให้คอมพิวเตอรม์อง hard disk นั้นๆ แยกออกเป็นท่อนๆ โดยมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดที่ แน่ นอนลงไป ... คล้ายๆ กับการนำาชั้นวางของมาแบ่งซอยช่องว่างๆ ในตู้เอกสารออกเป็น
ชั้นๆ ช่องๆ อย่างนั้นแหละ
หลายคนน่ าจะสงสั ยว่ าทำ าไปเพื่ ออะไร ? ในเมื่ อเราก็ สามารถสร้ าง
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ต่างหากกันเพื่อจัดเก็บไฟลท์ี่ มีหลากหลายเรื่องราวและประเภทของมันได้อย่างเรียบร้อยอยู่แล้ว ยังจะ
ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ partitions อีกทำาไม?
โดยปกติแล้ว การแบ่ง folders หรือ directories นั้นเป็นเรื่ องของการจั ดเก็ บ “ไฟลข์้อมูล ” ซึ่งเป็น
เรื่องพื้นฐานที่ user ควรจะต้องเข้าใจไว้เป็น routine ของชีวิตการทำางาน (พวกที่จัดการกับเรื่องนี้ไม่
ได้แปลว่าไม่เข้าใจชีวิต ... ว่างั้น!!) ... แต่การจัดแบ่ง partitions เป็นเรื่องของระบบครับ !!
เอำงีน้ ะ ...
... ลองนึ กถึ งภาพห้ อ งทำ างานในสำ า นั ก งานทั่ วๆ ไปก็ แ ล้ ว กั น ... ถึ งแม้ ว่ าเราจะมี แ ฟ้ มใส่ เอกสารแบ่ ง
เป็นพวกๆ .. แยกเป็ นเรื่ องๆ .. แล้วในแต่ ละแฟ้ มก็ ยังจั ดเรียงเป็ นหมวดหมู่ ที่ชัดเจนด้วยแถบชื่อหรือ
อุปกรณอ์ะไรอย่างอื่นก็ตาม ... มันก็เรียบร้อยดีใช่มั้ยล่ะ ? ... แต่เราก็ไม่วางมันไว้ตามพื้น หรือกองสุม
ไว้บนโต๊ะทำางานตลอดเวลา ... ใช่รึเปล่า?
... เอาเรื่องพื้นที่ใช้สอยในสำานั กงานอีกก็แล้วกั น การที่เราไม่ ได้ใช้พื้นที่รวมๆ กันทุกอย่างในห้ องโล่งๆ
แต่ต้องแบ่งเป็นห้องทำางาน , ห้องรับแขก , ห้องประชุม, ห้องนำ้าฯ, หรือห้องเก็บเอกสาร ฯลฯ เพราะมัน
เป็นเรื่องของความเป็นระบบระเบียบ และความเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยที่ชัดเจน ... ใช่รึเปล่า?

การจัดแบ่ง partitions ให้กับ hard disk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เพื่อความเป็นระบบระเบียบของ
การใช้สอยพื้นที่ทั้งหมดใน hard disk นั่นเอง ... นี่ ... concept ของมันก็คืออยู่ตรงนี้ !!
แล้วยังไงถึงเรียกว่าเป็นระบบระเบียบล่ะ?
โดยปกติแล้ว เรำจะแบ่งพื้นที่ส่วนที่เปน็ OS ออกไปต่ำงหำกเลยท่อนหนึ่ง แล้วก็แยกส่วนที่เก็บ
application software หรือโปรแกรมประยก
ุ ต์สำำหรับใช้งำนอื่นๆ ออกไปอีกท่อนหนึง่ จำกนั้น
ก็เปน็พื้นที่ส่วนที่เรำเก็บไฟล์ข้อมูลหรืองำนต่ำงๆ ของเรำ ... ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วพื้นที่ทั้ง 3 ส่วนนี้
ไม่ควรจะปะปนกัน เพราะ software ส่วนที่เป็ น OS อาจจะต้ องมี การ upgrade หรือไม่ก็ต้องติด
ตั้งซ่อมแซมในกรณีที่เสียหาย หรือติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ... ซึ่งไม่แน่ว่าเราอาจจะโชคร้ายที่
ต้องล้างไส้ล้างพุงทิ้งทั้งหมดด้วยรึเปล่า ... ดังนั้นจึงไม่ควรเสี่ยงให้มันปะปนกับพื้นที่ที่เราใช้จัดเก็บไฟล์
ข้อมูล !! ... ในขณะที่ OS มักจะมีขนาดคงที่ ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หวือหวามากนัก software
ประเภท application กลับมี โอกาสที่ จะเพิ่มเติมจำานวนเข้ าไปได้ เรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับความหลากหลาย
ของงานที่เราจำาเป็ นต้องใช้ ... ดังนั้น เขาจึงมักจะแยกพื้ นที่ส่วนหนึ่งให้เอาไว้เก็บ application โดย
เฉพาะ เพื่อที่ มันจะไม่ รุ กลำ้าไปกิ นพื้ นที่ส่วนอื่ นๆ ของ hard disk จนเต็ ม ... เพราะถึงแม้ ว่ าจะไม่ มี
อะไรเสี ยหายเลยในระบบ แต่ หากพื้ นที่ ของ hard disk เกิ ดเต็ มขึ้ นมาจริ งๆ ... ระบบนั้ นๆ ก็ จะไม่
สามารถ boot ขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน ... เป็นอันตรำยที่หลำยคนไม่ทันจะคำำนงึถงึครับเรื่องนี้ !!
พื้นที่ที่เราใช้เก็บข้อมูลก็เหมือนกัน เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีแต่การใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา และน่าจะ
มีอัตราการเพิ่มของพื้นที่มากกว่าส่วนที่เป็น application ซะอีก ... ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
ของข้ อมู ลในพื้ นที่ ตรงนี้ ก็แ ทบจะมี การเปลี่ ย นแปลงเป็ นรายวั น ซึ่งบ่ อยครั้ งที่ user มั กจะต้ อ งการ
backup หรือทำาสำ าเนาข้ อมู ลแยกออกไปเก็ บต่ างหาก ... และไม่ มีเหตุ ผลที่จะปล่ อยให้ ข้อมู ลที่ มักจะ
เปลี่ ยนแปลงไปปะปนกั บข้ อมู ลส่ วนที่ ไม่ ค่อยจะมี การเปลี่ ยนแปลงอย่าง application software ...
โดยเหตุนี้ พื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อการจั ดเก็บไฟลข์้อมู ล จึงมักจะถู กแยกออกไปต่ างหาก ทั้งเพื่อเหตุผลของ
การ backup และเพื่อความปลอดภั ยในกรณี ที่ระบบเกิดล่ มขึ้ นมาจนต้ องติดตั้งใหม่ ... เพราะอย่ าง
น้อยที่ สุด hard disk ส่วนที่แบ่งไว้เพื่อเก็บข้อมูลนี้ ก็จะไม่ ต้องเข้าไปพัวพันกั บการล้างไส้ล้างพุงครั้ง
ไหนๆ ด้วยเลย
เป็ นที่ น่าเสี ยดายที่ ร ะบบปฏิ บั ติ การทั่ วไปไม่ พยายามพู ดถึ งเรื่ องนี้ ให้ชั ดเจน โดยเฉพาะ
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และ MacOS เพราะเล็งเป้าไปที่ “ความไม่ต้องปวดหัว ” ของผู้ใช้งาน ด้วยการปล่อยให้ผู้
ใช้งานทั่วๆ ไปเสี่ยงกับการต้อง “ปวดใจ” แทน เมื่อระบบเกิดล่มขึ้นมาจริงๆ ...
Windows

ที่สาหัสกว่านั้นก็คือ ... Microsoft Windows มีข้อจำากัดในเรื่องของการจัดแบ่ ง partitions อีกต่าง
หาก เพราะดันไปกำาหนดชื่อของ partitions ทั้งหมดด้วย “ตัวอักษรเดี่ยว” แล้วก็ยังกันอักษรบางตัวไว้
เพื่อการใช้งานในระบบ network หรือเพื่อใช้เรียกอุปกรณต์่อพ่วงอื่นๆ อีกด้วย ทำาให้ความยืดหยุ่นใน
เรื่ องของการแบ่ ง partitions เต็มไปด้ วยข้อจำากั ดที่ไม่ ควรจะต้องมี จนผู้ใช้งานทั่ วโลกไม่ มีโอกาสได้
เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของการจัดการระบบที่ถูกต้อง
สำาหรับ MacOS ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะตลอดประวัติศาสตรข์อง Macintosh นั้นเป็นระบบปิ ดที่ไม่เปิด
โอกาสให้ใครเข้าไปจุ้ นจ้านกับตั วระบบเลย มันคิดเองเออเองมาตั้งแต่แรก ถึงแม้ว่าจะพยายามทำาให้
ง่ายต่ อการใช้ งาน แต่ ก็ไม่ ได้ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ในการจั ดการระบบใดๆ ให้กับ user เลย ... คำาว่ า
partitions จึงเกือบจะไม่มีการเอ่ยถึงเลยในโลกของ Macintosh !!
ส่วนในกรณี ของ Linux นั้นจะแตกต่ างกั น ... Linux ยอมให้ user แบ่ง partitions ได้อย่ างอิ สระ
อยากจะมีเท่าไหร่ก็ทำาเอาเอง อยากจะให้แต่ละส่วนใหญ่แค่ไหนก็ได้ อยากจะให้ตรงไหนเรียกว่าอะไรก็
ไม่ค่อยเกี่ ยงงอนมากนัก ... ปัญหาก็ คือ ... จะเอายังไงกั บมั นดี ล่ะ ? เพราะถ้ าแบ่งไม่ ดีมันก็ ติดตั้งไม่
สำาเร็จ หรือบางทีเราก็อาจจะเผื่อพื้นที่เอาไว้ไม่พอกับที่มันต้องการซะอีก !! ... น่าปวดขมับมาก !!
ครั้งหนึ่งในอดีต มันจึงเกือบจะเป็นภาคบั งคับที่ user ต้องอ่านเอกสารที่ แนบมากั บ Linux ให้เรียบ
ร้อยซะก่อนที่จะเริ่มทำาการติดตั้ง ต้องรู้จักชื่อและ spec ของอุปกรณท์ุกชิ้นที่ตัวเองมีอยู่ ... แค่นี้ user
ก็เผ่นแน่บไปแล้วครับ ยอมไปเสี่ยงกับ “ความปวดใจ” ที่ OS อื่นๆ หยิบยื่นให้ซะดีกว่า ... แต่ทุกวันนี้
Linux ค่ายใหญ่ๆ อย่าง Red Hat หรือ Mandrake ก็เลิกทำาตัวเป็น technicians ตาบอดกันแล้ว
มันมี ร ะบบ auto-partitioning ให้ user ใช้ งานเหมื อนกั บ OS ตั วอื่ นๆ ด้ วย ... เรีย กว่ าหยิ บยื่ น
ความเสี่ยงให้เลี่ยง “ความน่าปวดหัว ” ไปทอดหนึ่งก่อน ... เพื่อความสบายใจชั่วคราวของ user นั้นๆ
โดยปกติแล้ว Linux จะใช้เวลาในการติดตั้งตัวเองประมาณ 1 ชั่วโมงครับ ซึ่งเป็น 1 ชั่วโมงที่เราจะได้
ครบทั้ ง OS และ application พื้ น ฐานที่ ต้ อ งการ ไม่ เ หมื อ นกั น กั บ Microsoft Windows ที่ ใ ช้
เวลาประมาณ 1 ชั่ ว โมงเพื่ อ ที่ จ ะได้ แ ค่ OS มาปรั บ แต่ ง อะไรๆ อี ก หลายอย่ า งก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ใส่
application ให้กั บมั น ... ดังนั้ น การเรี ยนรู้ Linux ก็น่ าจะเริ่ มจากเวลา 1 ชั่วโมงที่เราควรจะต้ อง
จ่ายนั้นเอง ...
เราก็เพียงแต่บอกให้ Linux จัดแบ่ง partitions ตามที่มันเห็นสะดวก ... (ตรงนี้ยังไม่พูดถึงการติดตั้ง
เครื่ องคอมพิ ว เตอรแ์ บบหลาย OS นะครั บ เพราะการติ ด ตั้ งแบบนั้ นควรจะต้ อ งเรี ย นรู้ อะไรๆ ให้
มากกว่ านี้ อีก นิดหน่ อย :-) ... เนื่ องจากการทำ า “ตามสะดวก” ของ Linux อาจจะหมายถึ งการลบ
ข้อมูลของทั้ง hard disk ทิ้งไปเลยก็ได้ ) ... จากนั้นก็เลือก applications พื้นฐานที่เรานึกอยากจะมี
ไว้ใช้ งาน ... ตอบคำ าถามให้ กั บมั นซั กนิ ดหน่อย แล้วก็ ปล่ อยให้ มั นจั ดการส่ วนที่ เหลื อ สำาหรั บเราใน
ฐานะของ user ก็แค่ร อและคอยเปลี่ ยนแผ่ น CD ตามที่ มันเรี ยกร้ อง ... ประมาณ 1 ชั่วโมงให้หลั ง
Linux ตัวที่เราเลือกก็จะติดตั้งตัวเองจนเสร็จเรียบร้อย ... ง่ายมาก !!
ถ้าเราเป็น user ประเภท “แดกด่วน” เราก็จะได้ OS พร้อมด้วย applications ไว้ใช้งานบนเครื่อง
ทีจ่ ัดหามาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถใช้งานพื้นฐานของสำานักงานทั่วไปได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการพิมพง์าน
เอกสารที่ เ รี ย กว่ า word processor หรื อ สร้ า งกระดาษทำ า การที่ ต้ อ งใส่ สู ต รคำ า นวณประเภท
spreadsheet, ทำา slides เพื่องาน presentation, ใช้โ ปรแกรมวาดรู ประบายสี , ดูหนั ง-ฟังเพลง ,
ท่อง internet หรือใช้โปรแกรม IM (Instant Messenger) ของค่ ายต่ างๆ รวมไปถึ ง e-mail ...
กว่า 80% ของเครื่องคอมพิวเตอรป์ระจำาสำานักงานก็ใช้งานกันอยู่แค่นี้เอง ... ถูกมั้ย?
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ในกรณขีอง “พวกมือคัน” ... เรำกำำลังจะเริ่มบทท่ี 1 กันจริงๆ ซักที ... :-)
หลังจากการติดตั้งแบบ “แดกด่วน” ... Linux ได้สร้างไฟลข์ึ้นมาประมาณ 3-4 หมื่นไฟล์ แยกเก็บไว้
ใน directories ต่างๆ นับ 10 directories ... ถ้าเรียกกันด้วยภาษาแบบ Linux เขามักจะเรียกทั้ง
หมดนั้นว่า File Systems ... มันคือเวทมนต์ศักดิ์สทิ ธิ์ในโลกของ Linux ครับ ... เพรำะ Linux
จะจัดกำรทกุอย่ำงทีเ่ กีย่ วกับกำรทำำงำนของมันด้วยระบบ File Systems เท่ำนัน้ ... คือมองทกุๆ
องค์ประกอบเปน็ "ไฟล์" อย่ำงสมบูรณ์ และบริหำรจัดกำรด้วย concept ของกำรบริหำรจัดกำร
"ไฟล์ " เท่ำ นั้ น เอง !! ... เป็ น แนวคิ ด ง่ า ยๆ ที่ ท รงประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งเหลื อ เชื่ อ ซึ่ ง ต้ อ งยกย่ อ งนั ก
คอมพิวเตอรร์ุ่นบุกเบิก UNIX ที่คิดเรื่องอย่างนี้ออกมาเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว และตกทอดเป็นมรดกมา
ถึง Linux ในปัจจุบัน
ดังนั้น แม้ว่าเราจะแบ่ ง partitions ออกไปหลายๆ ส่ วนตามที่เราต้ องการ Linux ก็ยังคงจั ดการทั้ ง
หมดด้วยแนวคิดและวิธีการแบบ “ไฟล์ ” ธรรมดาอยู่ ดี ... จะแตกต่ างกั นก็เพียงในด้านของ Logical
ที่ จ ะมี การกำ า หนดขอบเขตหรื อ ขนาดใหญ่ สุด ของแต่ ล ะ partitions ไว้ ใ น File System Tables
(พวกเขาเรียกกันย่อๆ ว่า fstab) ...
ถ้ำเรำรู้ขนำดที่ต้องกำรใช้ในแต่ละ directories เรำก็จะรู้ขนำดของ partitions ที่เรำควรจะ
ต้องจัดแบ่งไว้ตงั้ แต่แรกด้วย ... ถูกมัย้ ?
แต่การตั ดสินใจว่ าควรจะกำาหนดให้แต่ ละ partitions มีพื้นที่ สำารองมากน้อยเท่ าไหร่ นั้น เราก็ต้องรู้
ด้วยว่าแต่ละส่วนที่เห็นเป็น directories นั้น ถูกกำาหนดให้ทำาหน้าที่อะไรบ้างในระบบของ Linux
ย้อนกลับไปดูตารางหรือ “แผนที่” ที่ผมทำาไว้ให้อีกครั้งครับ ...
File System หลักๆ ที่ Linux จะต้องมีก็คือ Root File Systems ซึ่งส่วนนี้แทนด้วยเครื่อง
หมำย / หรือทีเ่ รียกว่ำ slash (เป็นคนละข้างกั บที่เราเห็นในระบบของ DOS หรือ Windows ที่ใช้
เครื่องหมาย \ หรือเรียกว่ า back slash แทน ) ... ถ้าเราติดตั้ งแบบที่ ปล่ อยให้ Linux ตัดสิ นใจเอง
มันก็ จะสร้ างเฉพาะ partition สำ าหรับ / หรือ Root File Systems นี้ขึ้นมาโดดๆ แบบเดียวกั บที่
Windows หรือ MacOS นิยมทำากัน

ในระบบของ Root File Systems นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 5 directories
ด้วยกัน โดยทั้ง 5 ตัวนี้จะต้องไม่แยกออกไปเป็นคนละ partitions เด็ดขาด ...
ถือว่าเป็นแกนหลักของระบบ Linux ทั้งระบบเลยก็ว่าได้ครับ ... 5 directories ที่ว่านี้ก็คือ
/bin :

เป็นพื้นที่ที่เก็บรวบรวมคำาสั่งของ Linux สำาหรับการใช้งานในระดับ user ทั่วไป ... คำา
ว่า bin ย่อมาจากคำาเต็มว่า binary โดยไฟลค์ำาสั่งที่อยู่ใน /bin นี้มักจะเป็น software
เล็กๆ ที่ใช้งานแบบ interactive command line ล้วนๆ ... เป็นโลกที่เขาเรียกกันว่า
shell หรื อ terminal บางคนก็ เ รี ย กว่ า text mode แบบที่ จ ะไม่ ค่ อ ยจะได้ มี โ อกาส
เห็นอีกแล้วในโลกของ Microsoft Windows และ MacOS
อย่ า งไรก็ ตาม text mode ถื อ เป็ น mode การใช้ ง านที่ “บริ สุท ธิ์ ” มากๆ ทั้ ง ยั ง มี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง ใช้ทรัพยากรของระบบน้อย และทำางานตรงกับเรื่อง
ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ... ที่ไม่สะดวกก็คือการจดจำาคำาสั่ งและรูปแบบการใช้งานแต่ละ
คำาสั่ ง ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมาก ... แต่ก็คุ้มค่ าสำาหรั บการเรียนรู้ เพราะ Linux นำาคู่
มือทั้งเล่ม copy ลงไปให้เราเรียกดูได้ง่ายๆ ตลอดการใช้งานอยู่แล้ว
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/dev :

ชื่ อนี้ ม าจากคำ าเต็ ม ว่ า device มั น จึ ง เป็ น พื้ นที่ ที่ Linux เก็ บรวบรวม drivers ของ
อุปกรณท์ั้งหมดเอาไว้ตั้งแต่ hard disk, floppy disk, modem, printer, mouse,
lan card, pcmcia, ฯลฯ และอื่ น ๆ ... เป็ น จุ ด รวมที่ Linux จะใช้ ค้ น หาวิ ธี ก ารสื่ อ
สารกับอุปกรณท์ั้งหมดที่ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอรข์องเรา

/etc :

ผมแปลคำานี้ว่า “จับฉ่าย” หรือที่ภาษาไทยเราใช้เครื่องหมายเป็น “ฯลฯ” นั่นแหละครับ
ภาษาอั งกฤษอ่ านว่ า et cetera หมายถึง “อื่นๆ อี กมากมาย” ... เป็น directory ที่
เก็บไฟล์ configuration ทั้งหมดของระบบเลยครับ ... เรียกว่าจะตกแต่งดัดแปลงอะไร
ให้กับระบบก็ ให้ มาจั ดการเขี ยนคำ าสั่ งทิ้งไว้ในนี้ ก็แล้ วกั น ไม่ ว่ าจะเป็ นการติ ดตั้ งระบบ
network, web server, mail server, ร ะบบรั ก ษ า คว า ม ปลอ ดภั ย ปร ะเ ภ ท
firewalls, และอื่ นๆ ... Linux ที่ว่ าใช้ งานได้ ตั้ งหลากหลายรู ปแบบนั้ น เกือบทั้ งหมด
ครับที่กำาหนดวิธีทำางานให้กับมันจากใน directory นี้เพียงแห่งเดียวเลย

/lib :

มาจากคำาเต็มว่า library ซึ่งเป็นแหล่งรวมของ module ย่อยๆ อีกมากมายให้เราเลือก
ใช้งานควบคู่ ไปกับระบบของ Linux ... ความยืดหยุ่นของ Linux ก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับ
เพราะ Linux ทำางานในลักษณะที่เป็น module มาประกอบกัน โดย user จะสามารถ
เลือกได้ว่าต้องการให้ Linux เรียกเฉพาะ module ไหนขึ้นมาใช้งาน หรืองดการเรียก
ใช้ module ไหนที่ไม่มีความจำาเป็น ... ด้วยวิ ธีการอย่ างนี้ Linux จึงสามารถที่ จะติด
ตั้งให้เป็นเครื่องแม่ข่าย (server) หรือเครื่องลูกข่ายแบบ workstation ได้โดยไม่ต้อง
แยก software ออกเป็ น คนละผลิ ต ภั ณ ฑ ์ (การแยก product ออกจากกั น อย่ า งใน
กรณี ของ Red Hat นั้นเป็ นเรื่ องของการให้ บริ การเท่ านั้ นครั บ Linux ตัวที่ เราได้ มา
คือตัวเดียวกั นแต่ ถูกกำาหนดค่าให้เรียกใช้งานแต่ ละ module ไว้แตกต่างกั น หรืออาจ
จะจัดหา modules ไว้ให้มากน้อยแตกต่ างกั นบ้างเท่านั้น ซึ่ง user พอจะสามารถหา
จากแหล่งอื่นๆ ได้ฟรีอยู่แล้ว

/sbin : เป็นไฟล์ binary

สำาหรับ superuser หรือผู้ดูแลระบบเท่านั้นครับ ... ส่วนนี้น่าจะนับ
เป็นสุดยอดของความปลอดภัยที่คนออกแบบ UNIX และ Linux คิดออกมาเลยทีเดียว
คำาสั่งใช้งานที่อันตรายแก่ระบบทั้งหมดจะถูกแยกเก็บต่างหากจาก /bin และไม่อนุญาต
ให้ user ทั่วไปมองเห็นไฟลค์ำาสั่งเหล่านี้เลยด้วย ... เพราะฉะนั้นการที่ user ธรรมดาๆ
คนหนึ่งจะทำาอะไรให้ระบบถึงขั้นเสียหายหรือล่มลงไปจริงๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในโลก
ของ Linux

ปกติแล้วทั้ง 5 directories นี้ user จะได้รับสิทธิ์ใน “การอ่าน” หรือเรียกไปใช้ งานเท่านั้ น แต่ไม่มี
สิทธิ์ แก้ ไขหรื อดั ดแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น เพราะต้ องปล่ อยให้เป็ นธุ ระของคนที่ มีหน้ าที่ ดูแลระบบโดยตรง
เพียงคนเดียว ... โดยทั่วไปแล้ว Root File Systems ที่ถือเป็นหัวใจของระบบนั้น เกือบจะไม่ มีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในด้านขนาดของการจัดเก็บอีกเลยหลังจากการติดตั้ง ... ดังนั้น ส่วนใหญ่เขา
จึ ง จั ด การแบ่ ง partition ออกมาเพื่ อ ทำ า หน้ า ที่ ข อง Root File Systems แค่ เ พี ย งพอกั บ การ
upgrade ไว้บ้าง หรือเผื่อการหา module มาเพิ่มภายหลังเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น โดยจะไม่ ยอมให้ ปะ
ปนกั บพื้นที่ส่วนอื่ นๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรือการติดตั้งเพิ่มเติมแก่ระบบ สามารถแยกเป็น
เอกเทศต่างหากจากไฟลข์้อมูลหรือ application พื้นฐานที่มีการติดตั้งไว้ทั้งหมด
boot images

มี directory เล็กๆ อยู่ตัวหนึ่งที่น่าจะพูดถึงครับ เราจะเห็นมันแสดงตัวในชื่อว่า /boot ซึ่งโดยปกติมัน
จะมีขนาดรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 5 MB เท่านั้นเอง
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ข้างในของ /boot จะเก็บไฟลท์ี่ เรียกกันว่า boot images หรือ kernel images เอาไว้ ซึ่งเป็ นไฟล์
ที่ต้องใช้ในการ boot ระบบ Linux ขึ้นมา เรียกว่าถ้าส่วนนี้เสียหายก็เป็นอันว่าไม่ต้อง boot ขึ้นมาใช้
งานกันล่ะ เพราะนี่คือส่วนที่เป็น kernel ที่จะกำาหนดค่าต่างๆ ให้เครื่องคอมพิวเตอรข์องเราสามารถ
เข้าใจคำาสั่งแบบ Linux ที่เก็บอยู่ใน Root File Systems ได้นั่นเอง
จริงๆ แล้วมันต้องทำางานคู่ กับ Root File Systems อยู่แล้วครับ บางครั้งจึงไม่นิยมแยกออกไปเป็น
partition ต่างหากจาก Root File Systems แต่ผู้ดูแลระบบหลายคนก็ ยังนิยมแยกมั นออกไป รวม
ทั้ ง การติ ด ตั้ ง Linux ก็ ยั ง มี option ให้ เ ราสามารถแยก partition นี้ อ อกมาจาก Root File
Systems ได้ด้วย ... เพราะโดยปกติ แล้ ว Linux มั กจะมี การปรั บปรุ งแก้ ไขเฉพาะส่ ว นของ kernel
เล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่จะมีการ upgrade ครั้งใหญ่ๆ ในระดับ version หรือตัวเราเองสามารถที่ จะเข้า
ไปกำาหนดค่าของ module ต่างๆ แล้วสร้าง kernel ที่ใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงของเราขึ้นมาเองก็ได้
... การแยกออกมาต่ างหากก็ เพื่ อให้ มันสะดวกกั บการซ่ อมแซมเฉพาะส่ ว นเฉพาะเรื่ องของการ boot
โดยที่ไม่ต้องเริ่มติดตั้งระบบใหม่เท่านั้นเอง
เรื่ องของ boot images มี ส่ว นที่ ใกล้ ชิดกั บเรื่ องของ boot sequence หรื อลำ าดั บขั้ นตอนในการ
boot ระบบ ซึ่งเป็นส่วนที่ 2 ของเอกสารชุดนี้ เพราะฉะนั้นจึงขอเว้นไว้เล่ารายละเอียดทีหลังครับ
/usr : พืน
้ ท่สีำำหรับเก็บ software และ application ต่ำงๆ

ถ้าเปรียบเทียบกั บ Microsoft Windows แล้วนี่ ก็เปรียบเสมื อน folder ที่ชื่อว่า Program Files
นั่นเอง ... เป็นแหล่งรวมของ software และ application ต่างๆ เพื่อการใช้งานที่นอกเหนือจากการ
ดูแลระบบด้วย shell command
การติดตั้ง Linux มักจะนิยมให้แยก /usr ออกไปเป็น partition ต่างหาก เพราะเป็นส่วนที่ user หรือ
admin สรรหาอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติมให้กับการใช้งาน แต่ไม่ถึงกับเป็นตัวระบบจริงๆ ... ถึงแม้ว่าจะมี
application ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกั บระบบหลายตั วถู กจั ดเก็ บไว้ ที่ /usr นี้ก็ตาม แต่โดยปกติ ของการใช้
พื้นที่ส่วนนี้ ก็มักจะโตวันโตคืนพอสมควร ขึ้นอยู่กับความขยันหา application แปลกๆ มาเพิ่มเข้าไป
มากแค่ไหนด้วย ... ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเติมจนเพลิน แล้วลุกลามไปกินพื้นที่ส่วน
อื่นๆ ของระบบเข้า เขาจึงนิยมให้แยกไว้ต่างหาก
/var : พืน
้ ท่เีพื่อกำรสื่อสำรและกำรตรวจสอบ

ไม่ แน่ใจเหมือนกั นว่ ามั นจะมาจากตั วเต็ มๆ ว่า varieties รึเปล่ า ? เพราะส่ วนใหญ่ ของไฟลท์ี่ ถูกจัด
เก็บอยู่ใน /var นี้มีความหลากหลายไม่ แพ้ /etc เหมือนกัน คือเป็นทั้ง mail box, message log,
log file, ตลอดไปจนถึ งเรื่ องของ web server ด้วย ... ผมจึงเหมาๆ เอาว่ามันเป็นพื้ นที่ ที่ Linux ใช้
เพื่อ “การสื่อสารในระบบ” มากกว่าจะเป็นการเก็บไฟลข์้อมูลที่ต่อเนื่องเป็นชิ้นเป็นอัน
หัวใจสำาคั ญของ /var ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรั กษาระบบก็ คือ มันจะมีไฟลท์ี่บันทึกร่องรอยของการทำา
งานทั้งหมดของ Linux เอาไว้ตลอดเวลา เพื่อให้เราสามารถเข้ามาค้นดูได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ เวลา
หนึ่งๆ นั้น มีสาเหตุมาจากส่วนไหนของระบบบ้ าง เพื่อที่เราจะได้ตามไปแก้ไขให้ถูกทิศถูกทาง ... ตรงนี้
ก็ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่ระบบติดต่อกับผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนั้นแล้ว /var ก็มีส่วนที่เอาไว้เก็บ spool ต่างๆ เช่นการสั่งพิมพผ์่าน print server และระบบ
e-mail ที่จะพักไฟลข์้อความระหว่าง user ทุกคนไว้ใน mailbox ที่อยู่ใน /var นี้เหมือนกัน
สำาหรับ web server ซึ่งเป็นเรื่องของการกระจายข่าวสารข้อมูลแบบไม่เจาะจงผู้รับ ผมก็ยังถือว่าเป็น
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เรื่องของการสื่อสารอีกเช่นกัน แม้ว่าเราสามารถกำาหนดให้ web pages ของเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในระบบ
แต่ค่า defaults ของ Linux ก็คือเก็บอยู่ภายใต้ directories ใน /var นี่เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม โดยหน้าที่จริงๆ แล้ว /var เกือบจะถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง แต่มี
ประโยชนเ์พื่อการดูแลรั กษาและการตรวจสอบการใช้งานของระบบเท่ านั้ น องคก์รใหญ่ ๆ หลายแห่ ง
จึงมีการสั่ง backup ข้อมูลประเภทนี้แยกออกไปเก็บต่างหากเป็นระยะๆ ... การแยก partition ต่าง
หากให้กับ /var จึงเป็นเรื่องของความสะดวกในการ backup มากกว่าการป้องกันความเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้น
/tmp : กระดำษทดของระบบ

เป็น directory ยอดนิ ยมครั บตั วนี้ ย่อมาจาก temporary ที่หมายถึง “ชั่วคราว” ส่วนใหญ่ จะเป็ น
ไฟลข์ยะที่ เกิดขึ้ นระหว่างกระบวนการทำางานของ application ต่างๆ หรืออาจจะเกิ ดจากคำาสั่ งบาง
อย่างของระบบซะเอง
ไฟลป์ระเภทนี้ไม่มีความจำาเป็นต้อง backup แล้วก็ไม่ จำาเป็นต้องกลัวเสี ยหรือหาย แต่ที่ต้องกลัวคือ
มันจะเลอะเทอะอยู่ใน File Systems อื่นๆ เท่านั้นเอง ... ดังนั้น /tmp จึงควรจะถูกแยกออกไปเป็น
partition ต่างหาก เราจะได้ซัดกับมันได้เต็มที่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามครับ
swap : หน่วยควำมจำำสำำรอง

ตัวนี้ เ ป็ น File System ต่างหากประเภทหนึ่ งไปเลยครั บ และไม่ ได้ ถู กมองเป็ น directory เพราะ
ปกติจะมีโครงสร้างของการจัดเก็บไม่เหมือนระบบไฟลป์กติของ Linux ... ดังนั้นจึงควรจะแยกออกไป
เป็น partition ต่างหาก เพื่อให้มั นสามารถถู ก format ให้เป็นโครงสร้ างแบบพิ เศษของมั น (มีบาง
กรณีที่เราไม่สามารถสร้าง swap partition ขึ้นมาในระบบที่ เราติ ดตั้ ง เราก็สามารถสร้างไฟลเ์ ปล่า
ขนาดใหญ่ๆ ขึ้นมาทำาหน้าที่นี้แทนก็ได้ ซึ่งจะคล้ายกับ Microsoft Windows ที่ไม่ได้แยก swap file
ออกไปเป็น partition ต่างหาก)
หน้าที่หลักของ swap ก็คือ มันจะทำาตัวเป็น “หน่วยความจำาสำารอง” ของระบบ ในกรณีที่หน่วยความ
จำาหลักที่เป็น memory card แบบ hardware จริงๆ เกิดไม่พอใช้ขึ้นมา Linux ก็จะทดลงไปในส่วน
swap นี้ โดยสิ่งที่ แตกต่างจาก /tmp ก็คือ อะไรก็ ตามที่ ถูกเขีย นลงไปใน swap จะถู กลบหายไปเอง
เมื่อความจำาเป็นที่จะต้องใช้งานนั้นหมดไป โดยที่เราไม่ต้องตามไปเช็ดหรือตามไปลบให้วุ่นวาย
/home : พืน
้ ท่สีว่ นตัวของ user

ถ้าจะพูดถึงไฟลข์ยะ พื้นที่ใน /home นี้เองที่น่าจะมีขยะมากที่สุด และเป็นขยะที่ไม่ ค่อยจะมีใครกล้า
ทำาลายแบบสุ่มสี่สุ่มห้าด้วย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นไฟลข์้อมูลที่ user แต่ละคนจัดเก็บเอาไว้ แต่อาจจะ
รกร้างและไม่ ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร ... ดังนั้น /home จึงเป็นอี กหนึ่ง partition ที่สมควรจะ
แยกออกไปต่างหากมากที่สุด เพราะนอกจากมันจะไม่ถูกรบกวนเนื่องจากการติดตั้งระบบใหม่แล้ว มัน
ยังอาจจะมีการกำาหนด quota ของพื้นที่ใช้สอยสำาหรับ user แต่ละชื่อได้อีกด้วย (การกำาหนด quota
ของ Linux เป็นการกำาหนดในระดับ partition ดังนั้นพื้นที่ส่วนไหนที่จำาเป็นต้องมีการกำาหนด quota
ของ user จึงต้องแยกออกไปเป็น partition ต่างหากเสมอ )
พื้นที่ใน /home ถือเป็นพื้นที่ของ user โดยตรงที่จะได้รับสิทธิ์ เต็มที่ในการจัดการไฟลข์้อมูลที่อยู่ภาย
ใต้ชื่อของตัวเองทั้งหมด ซึ่ง user จะต้องหมั่นดูแลรักษาอย่าให้รกเลอะเทอะหรือมีขยะเก็บไว้มากจน
เกิ นไป เพราะในการเรี ย กใช้ ง าน application บางตัว หรือ ระบบ graphic ของ Linux ที่
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เรียกกันว่า X Windows นั้น user หนึ่งๆ จะต้องสามารถเขียนไฟล์บางอย่างลงไปใน /home
ของตัวเองได้ด้วย มิฉะนัน้ แล้ว ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ graphic mode ของ Linux ได้เลย
ทั้งหมดนี้ ก็คือ partitions หลักๆ ของ Linux ที่พวกเราจำาเป็ นจะต้องรู้ จักเอาไว้ และจะต้องกำาหนด
ขนาดของมันให้พอเพียงกับการใช้งานจริงด้วย เพื่อให้ระบบของเรามีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น
บนพื้นฐานที่จะต้องปลอดภัยที่สุด ... ปัญหาของคนที่เพิ่งจะเคยสัมผัสกับ Linux ก็คือ มันไม่มีกฎตาย
ตัวในเรื่องของขนาดสำาหรั บแต่ละ partitions เพราะขึ้นอยู่ กับความจำาเป็นของเราเอง ... ผมก็เคยใช้
วิธีการลงแบบ auto-partitioning เพื่อขอดูขนาดแต่ ละ directories แล้วนำามาประกอบการตั ดสิน
ใจก่อนที่จะติดตั้งระบบเป็นรอบที่สองหรือสามสี่ ห้า ... ซึ่งในขณะที่เราไม่ได้คุ้นเคยหรือชำานิชำานาญกับ
การดูแลระบบด้วยตัวเอง ผมคิดว่าเราน่าจะลองศึกษาตัวเลขที่ตำาราบางเล่มแนะนำาเอาไว้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นก็น่าจะเป็นความคิดที่ไม่เลวนัก ... ปกติเขาจะแนะนำากันอย่างนี้ครับ ...
/
/boot
<swap>
/usr
/var
/tmp
/home

: 256 MB
: 5 MB
: 2 เท่า -2.5 เท่า ของขนาด physical memory
: 512 MB
: 256 MB
: 329 MB
: ประมาณ 100 MB ต่อ 1 user

ดังนั้ น ถ้าสมมุ ติว่ าเรามี physical memory อยู่ที่ 256 MB เราก็ ควรจะมี swap partition ใหญ่
ประมาณ 512 MB และหากเราเตรียมเครื่องไว้ใช้งานร่วมกันซัก 5 user ที่ /home ก็ควรจะมีขนาด
ประมาณ 500 MB ... หลงจ้ ง ก็จะต้ องใช้พื้ นที่ hard disk ประมาณ 2.37 GB เพื่อติดตั้ ง Linux
ทั้งตัวพร้อม application พื้นฐานครับ
ตรงเรื่องของ swap partition นั้นมีเกร็ดเล็กๆ ทางเทคนิคเล่าว่า ขนาดใดๆ ที่ใหญ่เกินกว่า 256 MB
นั้นจะเป็นพื้นที่เสียเปล่าที่ไม่มีโอกาสถูกใช้ งานเลยในโลกของ Linux !? ... แต่ทุกตำาราก็จะพยายาม
บอกไว้เหมือนๆ กันคือให้สร้าง swap partition ประมาณ 2-2.5 เท่าของ physical memory ...
ทั้งๆ ที่ เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีหน่วยความจำาระดับ 256 MB นั้น Linux เกือบจะไม่เคยถามหา swap
เลยซั กครั้ ง เดีย ว !! ... ถ้างั้ นอะไรคื อเหตุ ผลของการสร้ า ง swap partition ไว้ ใหญ่ โตเกิ นจำ า เป็ น ?
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้รู้ทางด้าน Linux กล่าวว่า swap ส่วนที่เกินจำาเป็นนั้น จะถูกใช้งานในกรณีเดียวคือ
การ dump ข้ อมู ลของทั้ ง hard disk เพื่ อเหตุ ผ ลในการทำ า สำ าเนาก่ อนที่ จ ะมี ก ารตรวจซ่ อมบำ า รุ ง
เครื่องแม่ข่ายหรือ Server เพราะโดยปกติแล้ว Linux จะไม่ได้เขียนไฟลจ์ำานวนมากๆ พร้อมๆ กันใน
ลักษณะนั้น เราจึงไม่เคยพบเห็นความต้องการ swap ทีใ่ หญ่เกินกว่า 256 MB เลยตลอดการใช้งาน
อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ของคนที่ กำาลั งคิ ดที่ จะเริ่ มแกะรอย Linux ส่วนใหญ่ ก็ มั กจะนำ าเครื่ องรุ่ นเก่าๆ
มาติดตั้งระบบเพื่อศึกษาเรียนรู้ ... spec เครื่องจึงอาจจะตำ่ าขนาดว่ามี hard disk อยู่เพียงไม่เกิน 2
GB ซำ้ า ยั ง มี physical memory ไม่ กี่ สิ บ MB อี ก ต่ า งหาก ... ก็ ต้ อ งขอแสดงความยิ น ดี ด้ ว ยครั บ
เพราะ Linux สามารถถูกติดตั้งในลักษณะที่ บีบๆ รัดๆ อย่างนั้น ด้วย options ของระบบที่อาจจะไม่
full features ได้ด้วยเหมือนกั น ... พื้นที่ของ partitions ต่างๆ ก็จะมีความจำาเป็ นด้ านขนาดเล็กลง
ตามตัวเลขนี้ครับ ...
/
/boot
/usr
/var
/tmp
/home

: 35 MB
: 5 MB
: 232 MB
: 25 MB
: 30 MB
: 100 MB
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นี่คือ minimum ที่ Linux ต้องการครับ ... รวมกันทั้งหมดยังไม่ถึง 500 MB เลยด้วยซำ้า !! ซึ่งก็ต้อง
ยอมรับความจริงด้วยว่าการติดตั้งในพื้นที่จำากัดจำาเขี่ยอย่างนี้ ไม่ต้องหวังผลในเรื่องของ graphic ครับ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลย ... Linux ที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมอย่างนี้จึงทำางานได้เฉพาะ text mode
หรือ command line เท่านั้นเอง ... แต่ก็เหมาะกั บการศึ กษาเรียนรู้ และใช้ เครื่องคอมพิวเตอรร์ุ่ น
เก่าๆ ให้เป็นประโยชนม์ากที่สุดด้วยครับ เพราะงาน system admin ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความต้องการ
ในด้าน graphic mode เลย (นอกจากนั้นก็ยังมีข้อแนะนำาว่า ไม่ควรที่จะใช้ชื่อของ system admin
หรือ root ในส่วนทีเป็น graphic mode อีกต่างหาก !! )
ขออนุญาตเล่ าเปรียบเทียบกั บ Microsoft Windows ซักเล็กน้อยครั บ การแบ่ง partitions แบบที่
ยกมาให้เห็นนี้ ถือว่าเป็ น minimum ที่ควรจะเป็ นในโลกของ Linux ... แต่ ก็เป็นสิ่ งที่ แทบไม่ น่ าจะ
เกิดขึ้นได้ในโลกของ MS Windows เพราะ MS Windows จะต้องกำาหนด “ตัวอักษร” 1 ตัวให้กับ
แต่ละ partitions ที่มีในระบบของมัน ... ดังนั้นเราจึงน่าจะเห็น MS Windows ทำาอย่างนี้ครับ
/

: ให้เป็น drive C:

/boot

: ให้เป็น drive D:

/usr

: ให้เป็น drive E:

/var

: ให้เป็น drive F:

/tmp

: ให้เป็น drive G:

/home : ให้เป็น drive H:

ซึ่งถ้ามีการติดตั้ง CD-drive ไว้ มันก็ต้อง run ชื่อต่อไปอีก เป็น I:, J:, K:, ... etc. ... มี external
drives หรื อ อุ ป กรณบ
์ ั น ทึ กข้ อมู ล อะไรที่ ต่ อพ่ ว งอยู่ ทั้งหมดก็ จะถู ก กำ า หนดชื่ อให้ ต่ อเนื่ องไปเรื่ อยๆ
อย่างนี้ ... แต่ก็เป็นไปได้ “ในทางทฤษฎี ” เท่านั้นครับ เพราะ MS Windows จำาเป็นต้องสงวนบาง
drive ไว้ใช้ เฉพาะงานของมั นอย่ างเช่ น A: กั บ B: ที่หัวเด็ ดตี นขาด MS Windows ก็ไม่ ยอมรั บให้
มันเป็นส่ วนหนึ่ งของ hard disk อย่างนี้ เป็นต้น ... นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ นักคอมพิวเตอรห์ลายๆ
คนมักจะรู้สึกว่า MS Windows ไม่ใช่ OS ในแบบที่พวกเขาต้องการอีกต่อไป
ทั้งหมดที่เล่ามาเป็น “แนวความคิด ” หรือ concept หลักๆ เกี่ยวกับเรื่อง partitions เท่านั้นครับ ยัง
ไม่ได้พูดถึงคำาสั่งอะไรเลยซักคำาสั่งเดียว ... เพราะการศึกษาเรียนรู้คอมพิวเตอรท์ี่ถูกต้องนั้น เราจะต้อง
เข้าใจใน concept ของมันให้ถูกต้องซะก่อน เพื่อเป็น “ฐานราก” ในการรองรับระดับความรู้ และราย
ละเอียดอื่นๆ ที่จะต้องซ้อนทับจนสูงขึ้นเรื่อยๆ

การแบ่ง Partitions ของ Linux
คำาสั่งหรือ software ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการ partitions ของ Linux มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัวครับ
คือ Disk Druid, fdisk และ parted ... ส่วนคำาสั่ง partprobe จะเป็นแค่คำาสั่งเสริมเฉยๆ
Disk Druid เป็ น ชุ ด คำ า สั่ ง ที่ ทำ า งานได้ ทั้ ง ใน graphic mode และยั ง สามารถทำ า งานแบบ
menu driven ใน text mode ได้ ด้ ว ย แต่ ก็ เ ฉพาะตอนที่ จ ะทำ า การติ ด ตั้ ง ครั้ ง แรกเท่ า นั้ น
หมายความว่าพวกเราทุกคนจะมีโอกาสได้พบเห็นกับ Disk Druid เพียงครั้งเดียว แล้วก็จะไม่
ต้ องเจอหน้าเจอตากันอีกตลอดไปจนกว่าจะมีการติดตั้งระบบใหม่ ... รู ปแบบการใช้ งาน Disk
Druid นั้ น ถื อ ว่ า ง่ า ยมากที เ ดี ย ว มี ก ารใช้ mouse เป็ น อุ ป กรณใ์ นการสั่ ง งานเกื อ บทั้ ง หมด ชื่ อ
Partitions หลักๆ ก็มีให้เลือกเป็น options อยู่แล้วโดยที่ user ไม่จำาเป็นต้องจำาตัวสะกดให้วุ่นวาย

โดยส่วนมากแล้ว คู่มือ Linux มักจะบอกเล่าเฉพาะเรื่องของ fdisk เพียงคำาสั่งเดียว เพราะเป็นคำาสั่งที่
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เราใช้เพื่อการจัดการ partition โดยที่ไม่จำาเป็นต้องผ่านกระบวนการติดตั้งใหม่ รวมทั้ง user ที่เรียน
รู้รายละเอียดต่างๆ จาก fdisk ไปแล้ว ก็น่าที่จะเข้าใจ Disk Druid ได้ในทันทีด้วย เพราะส่วนที่แตก
ต่างกันจริงๆ ก็จะมีเพียง interface ของโปรแกรมที่ใช้งานเท่านั้น
อีกเหตุผลหนึ่ งที่ตำาราทั้งหลายไม่นิยมเอาเรื่องของ Disk Druid มาเขียนก็เพราะว่ า Linux นั้นมีอยู่
ด้วยกันหลายเผ่าหลายตระกูลพอสมควร และส่วนที่เป็น graphics ก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไป
ทำาให้คู่มือต่างๆ ไม่สามารถเจาะจงวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสะดวก ... แตกต่างกับกรณีของ
คำาสั่ง fdisk ซึ่งเป็น text mode ที่เหมือนๆ กันหมดทุกค่ายของ Linux
หน้าตาของ Disk Druid ทีม่ าจากค่าย Red Hat จะมีให้เห็นได้ทั้ง 2 mode อย่างนี้ครับ

นี่คือการ dump หน้าจอ Disk Druid จากเครื่ องคอมพิวเตอรท์ี่ เคยมี การแบ่ ง partitions ไว้ก่อน
แล้ ว ใน hard disk จะเห็ น ว่ า มั น มี menu คำ า สั่ ง อยู่ ต อนกลางๆ จอให้ เ ราเลื อ กใช้ ด้ า นบนเป็ น
graphic ง่ายๆ เพื่อบอกเราว่าพื้นที่ hard disk นั้นๆ ถูกใช้ไปมากน้อยเท่าไหร่แล้ว ยังเหลือพื้นที่ว่างๆ
อีกรึเปล่ า ด้านล่ างของจอก็เพียงแต่บอกเรื่ องเดิมในแบบตารางรายงาน และให้รายละเอียดของ file
system ที่ถูกเลือกใช้ในแต่ ละ partition ด้วย ในกรณี ที่เราเลือกคำ าสั่ ง Edit เราก็ จะเห็นหน้ าจอถั ด
มานี้ครับ
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ทีนี้ถ้าเป็น text mode บ้างล่ะ ? ... ของค่าย Red Hat ก็จะออกมาเป็นอย่างที่เห็นข้างล่างนี้ครับ

แล้วถ้าเลื อกใช้ คำาสั่ ง Edit จาก menu ที่เห็ น Disk Druid ในแบบ text mode ก็จะแสดงหน้ าจอ
ออกมาอย่างที่เห็นต่อไปนี้ครับ
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ก่อนที่จะไปเล่าต่อที่คำาสั่ง fdisk เพื่ออธิบายขั้นตอนในการแบ่ง partitions สำาหรับการติดตั้ง Linux
ขอแทรกเรื่องของ hard disk ในโลกของ Linux ไว้ย่อๆ ตรงนี้ซักหน่อยหนึ่ง ...
ย้ อ นกลั บ ไปดู รู ป ที่ dump มาให้ อี ก ครั้ ง เราจะเห็ น ว่ า Linux เรี ย กชื่ อ hard disk ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรด์้ วยคำ าว่ า /dev/hda ... จากนั้ นมั นก็ จะระบุ ลำาดั บของ partitions ต่อๆ กันไปเรื่อยๆ
เป็น /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3. ... จนกว่าจะครบทุก partitions ที่เราแบ่งให้กับมัน ...
ถ้ายังจำากั นได้ /dev เป็นส่วนหนึ่งของ root filesystem นะ เป็นพื้นที่ส่วนที่ Linux ใช้เก็บ drivers
ของอุ ปกรณต์่ างๆ เอาไว้ ทั้ งหมด ซึ่ ง ก็ ร วมทั้ ง hard disk ด้ วย ... โดยในปัจจบุัน Linux จะรู้ จัก
hard disk อยู่ 2 ตระกูล คือ IDE และ SCSI ... drivers สำาหรั บกลุ่ ม IDE ก็จ ะเป็ นพวกที่ มีชื่ อ
เรียกเป็น /dev/hd? เช่น hard disk ตัวแรกก็จะเป็น /dev/hda, ตัวที่ 2 ก็จะเป็น /dev/hdb, ตัวที่
3 ก็เป็ น /dev/hdc, ... เรียงลำาดั บตามอั กษรไปเรื่ อยๆ ... แต่ถ้าเป็ น hard disk กลุ่มที่ เป็ น SCSI
ก็ ต้ อ งใช้ drivers เป็ น /dev/sd? เช่ น /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, ... เรี ย งไปอย่ า งนี้
เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นชื่อ partitions ต่างๆ ในระบบของ Linux เราก็พอจะบอกได้ว่า hard disk
ที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นตระกูลไหน แล้วแต่ละ partition นั้นอยู่บน hard disk ลูกเดียวหรือว่าแยกกันอยู่
หลายลูก ... อย่างในกรณีที่เห็นตัวอย่างข้ างบนนั้น จะเห็น /dev/hda1, /dev/hda2, ... ไปเรื่ อย ก็
แปลว่ามันเป็น partitions ทีแ่ บ่งใน hard disk แบบ IDE ลูกเดียวกันทั้งหมดเลย ... อย่างนี้เป็นต้น
ในโลกของ

Linux นั้ น Partitions แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทคื อ Primary Partitions กั บ Extended
Partition ... ทั้ ง นี้ จำ า นวนของ Primary Partitions จะมี ไ ด้ สู ง สุ ด เพี ย ง 4 partitions เท่ า นั้ น ถื อ
เป็นข้อจำากัดของ hard disk ที่ถูกควบคุมการทำางานด้วย chip ในตระกูลของ intel กับ Linux ใน

ปัจจุบัน (รายละเอียดเกี่ยวกับ chip ในแต่ละตระกูลนั้นผมเองก็ไม่มีรายละเอียดมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะใช้งานกับ

เครื่องในตระกูลของ intel เพียงตระกูลเดียว และถือเป็นตระกูลต้นกำาเนิดของ Linux ด้วย เพราะ Linux ที่ได้รับการดูแล
โดยตรงจาก Linus Torvalds คือ Linux บน platform ของ intel เพียงตระกูลเดียว ส่วน Linux บน chip แบบ PowerPC
จะได้รับการดู แลโดย Cort Dougan แล้ ว Alan Cox ก็จ ะดู แลในส่ว นของ MIPS) ... ดั งนั้ นหากเราต้ อ งการแบ่ ง

ให้มากกว่านั้น ... อย่างที่เห็นในตัวอย่ าง ... เราก็ต้องยอมสละ Primary Partition ตัว
หนึ่งมาเป็ น Extended Partition จากนั้ นค่ อยแบ่ งพื้นที่ ใน Extended Partitions ออกเป็นส่ วน
partitions
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ย่อยๆ ต่อไปได้ อย่ างไม่ จำากั ด ... ผมไม่ แน่ ใจว่ า OS อื่ นๆ แก้ปัญหาเหมื อนอย่ า งนี้ มั้ ย เพราะ MS
Windows รุ่นแรกๆ จะยอมให้มีแค่ 1 Primary กับ 1 Extended เท่านั้น (แล้วไปแยกเป็น drives
ต่ า งๆ นอกเหนื อ จาก C: ใน Extended Partition) และจำ า กั ด ว่ า OS จะต้ อ งอยู่ ที่ Primary
Partition เท่ า นั้ น อี ก ด้ ว ย ... แต่ Linux ไม่ ไ ด้ จำ า กั ด ว่ า OS ต้ อ งอยู่ ที่ ไ หน โดยมั น จะถื อ ว่ า ทุ ก
partitions ที่แบ่ งออกมามี ศั กดิ์ ศรีเทียบเท่ ากั นเสมอ ... บทบาทที่ แตกต่ างกั นของแต่ ละ partitions
จะขึ้นอยู่กับ user ที่ติดตั้งระบบว่ าต้องการให้ partitions ไหนทำาอะไรบ้ าง ... ซึ่งในโลกของ Linux
จะเรียกการกำาหนดบทบาทของ แต่ละ partitions ในลักษณะนี้ว่า “การกำาหนด mount point”
แต่ละ mount point ของ Linux อำจจะเรียกได้อกี อย่ำงว่ำ file system โดยมี mount point
ภำคบังคับ ที่จ ะต้องมีก็คือ Root File Systems ที่แทนด้วยสัญญลักษณ์ / นั่ นเอง ... สำา หรั บ
mount point อื่ น ๆ ที่ เ ล่ า ไปแล้ ว คื อ /boot, /usr, /var, /tmp, /home ก็ จ ะถู ก สร้ า งเป็ น เพี ย ง
directories ที่ย่อยลงไปจาก / หรือ Root File Systems เท่านั้นหากเราไม่ แยก partitions ออก
ไปต่างหากแล้วกำาหนดเป็น mount point ให้กับพวกมัน
เอาล่ะ ... ผมถือโอกาสดึงเอาหน้าจอของ Disk Druid ออกมาเพื่อเป็น “ตุ๊กตา” ประกอบการเล่าราย
ละเอี ยดต่ างๆ ที่เ กี่ ยวกั บการแบ่ ง partitions ในโลกของ Linux ไปบ้ างแล้ ว ซึ่งต้องถือว่ าเป็ นการ
“เล่าย้อนศร” ไปบ้าง เพราะโดยปกติแล้ว คนอื่นๆ เขาจะเรียนเรื่อง partitions นี้จากโปรแกรม fdisk
มาก่ อน ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่ า เวลามาเห็น Disk Druid ก็เลยไม่ ต้องเล่ าอะไรกั นมาก เพราะว่า
ง่ายกว่ากันเยอะอยู่แล้ว ... หลายคนก็มองว่า Disk Druid จะมีโอกาสเห็นเพียงครั้งเดียวในตอนที่เรา
ติดตั้งเท่านั้น และคิดว่ามันไม่น่าสนใจเท่ากับ fdisk ทีเ่ รามีโอกาสได้ใช้งานบ่อยครั้งกว่าเท่าที่จำาเป็น ...
ก็เป็นมุมที่มองกันคนละแบบครั บ ... เพราะผมอยากให้ เห็นภาพรวมๆ ของมันก่ อนที่ จะเริ่ มลงสู่ ราย
ละเอียดของคำาสั่งหรือโปรแกรมที่เรียกว่า fdisk อันลือลั่นของ UNIX และ Linux

ทำาความรู้จักกับ fdisk
ผมมีความเชื่อเสมอว่า การจัดการกั บคอมพิวเตอรอ์ันดับแรกสุดนั้ นก็คือ การจัดการกับ hard disk
ของมั น เพราะนี่ คื อการกำา หนดว่ าเราจะใช้ พื้ นที่ มากน้ อยเท่ าไหร่ สำาหรั บการทำา งานอะไรได้ บ้ างกั บ
เครื่องมื อชิ้นนั้นๆ ของเรา ... การยอมเสี ยเวลาเรียนรู้เกี่ ยวกับคำ าสั่ งที่ นานปี ทีหนถึงจะมี โอกาสได้ใช้
งานจริงๆ นั้น อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่บ้าบอ ... แต่กว่า user คนหนึ่งๆ จะหาญกล้าเรียกใช้คำาสั่ง fdisk
นั้น ... ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็น user ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกับเครื่องคอมพิวเตอรม์านานพอสมควรที
เดี ยว ... ดังนั้นผมจึงกำาหนดทฤษฎี ขึ้ นมาว่ า “กำรเรียนรู้คำำสั่ง fdisk ตั้งแต่แรกๆ นั้น จะเสมือน
หนึ่งเปน็ "การเรียนกวดวิชา " ในด้ำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์สำำหรับ user มือใหม่ทกุคน” ...
เพราะมั นคื อการเร่งให้ user ต้องผ่านร้ อนผ่ านหนาวกั บรายละเอี ยดปลี กย่อยอีกหลายเรื่ องในการ
จัดการกับคอมพิวเตอรด์้วยตัวของเขาเอง
ถือเป็ นหนึ่ งใน “คำาสั่ งอั น ตราย” หรือ “คำาสาป” ที่ระบบปฏิ บัติ การส่ ว นใหญ่ จะซ่ อนมั นจาก
ความซุกซนของ user ทั่วๆ ไป ... โดยวิธีการซ่ อนของ MS-DOS และ MS-Windows เท่าที่เคย
ปฏิบัติกันมาก็คือ “ไม่ยอมเอ่ยถึงมัน ” ทั้งๆ ที่มันยังถูกติดตั้งเข้าไปในระบบเหมือนปกติ ... แต่สำาหรับ
Linux แล้ว มันถูกกำาหนดให้เป็นคำ าสั่ งของ super-user หรือ root โดยเฉพาะ ด้วยการติดตั้ งมันลง
ไปใน /sbin ซึ่งปกติแล้วจะมีแต่ root เท่านั้นที่สามารถเรียกใช้งานโดยตรง ...
fdisk

เวลาเรียกใช้ คำาสั่ ง fdisk ใน Linux จะต้ องระบุชื่อ device หรือชื่ อ hard disk ให้กั บมันด้ วยเสมอ
เช่น fdisk /dev/hda ... แล้วเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่หน้าตาน่ารักน่าชังที่สุดตัวหนึ่งของโลก
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จะเห็นว่ าเกือบจะไม่ มีอะไรตอบสนองกลั บมาให้เราเลยครับ นอกจากข้ อความสั้นๆ ที่บอกให้เรารู้ว่า
เราสามารถขอดูรายการคำาสั่ งใช้งานทั้งหมดได้ด้วยการกด m ซึ่งก็ย่อมาจากคำาว่า menu นั่นเอง ...
และเมื่อเรากดลงไปจริงๆ มันก็ช่วยให้เราเห็นตัวมันมากขึ้นอีกหน่อยเดียวเท่านั้นครับ ... คือมีรายการ
ยาวๆ โผล่ออกมาให้ เรารั บรู้ ว่ ามี key อะไรให้ เรากดได้ บ้าง หลังจากนั้ นเราก็ ต้องเลือกกดแต่ ละข้ อ
ตามที่เราต้องการใช้งาน เพราะ fdisk จะไม่ได้ช่วยเราอะไรมากไปกว่าที่เราสั่งงานมันแต่ละครั้งแต่ละ
เคาะเลย ... แบบนี้ไงครับที่เขาเรียกว่า interactive คือจะต้องมี "ปฏิสัมพันธ์ " กันระหว่างผู้ใช้งานหรือ
user กับเครื่องคอมพิวเตอรอ
์ ยู่ตลอดเวลาการใช้งาน :-)

ที่เห็นข้ างบนนั่ นก็ คื อหน้ า จอหลั งจากที่ เรากด m เพื่ อขอดู menu คำ าสั่ งที่ fdisk มี มาให้ ครั บ ราย
ละเอียดของคำาสั่งต่างๆ ในเมนูคงไม่ต้องเล่าดีกว่า เพราะ user ควรจะได้ทดลองสัมผัสและศึกษาจาก
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธก์ั บ Linux ด้ ว ยตั ว เอง อย่ างน้ อยที่ สุด คำ า สั่ ง fdisk ในโลกของ Linux ก็ มี ค วาม
ปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพราะการปยู้ี่ปยู้ำาในระหว่างที่อยู่ในโปรแกรมนี้จะยังไม่มีผลใดๆ ในการทำาลาย
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ข้อมูลของ hard disk เลย จนกว่ำ user จะกด w เพือ่ เขียนลงไปใน hard disk จริงๆ เท่ำนัน้ ...
แล้วก็หมายความว่าหากเราออกจากโปรแกรม fdisk ด้วยการกด q เฉยๆ ทุกอย่างบน hard disk
ลูกเดิมของเราก็ จะยั งปลอดภั ยจากการทำาลายล้าง 100% ... ตรงนี้ ไม่เหมือนกั บ OS ค่ายอื่ นๆ นะ
ครับ เพราะปกติ ของการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในระหว่ างที่ อยู่ ในโปรแกรม fdisk ของ MS-DOS หรือ
MS-Windows จะเกิดผลทันทีทุกขั้นตอนเสมอ ... user จึงไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น !!
แต่ที่อยากจะให้ดูก็ตรง menu ตัว t ที่อธิบายรายการไว้ว่า change a partition's system id นั่น
แหละครั บ ... ปั จ จุ บั น (คื อ ขณะที่ เ รี ย บเรี ย งเอกสารชุ ด นี้ ) Linux มี system id สำ า หรั บ แต่ ล ะ
partition ให้เลือกมากถึงประมาณ 92 ชนิดด้วยกัน ...

ผมเองก็ไม่ชัดเจนว่า partition แต่ละ format ในโลกของคอมพิวเตอรน์ั้นมันมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่าง
กันมากน้อยแค่ไหน แต่การที่ Linux ถูกออกแบบมาให้สามารถจัดการได้อย่างหลากหลายรูปแบบนั้น
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันสามารถติดตั้งลงไปในเครื่องเดียวกันกับ OS ตัวอื่นๆ ได้อย่างค่อนข้างจะกลมกลืน
ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ Linux สามารถถูกใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด้หลาก
หลายที่สุดด้วย ไล่ไปตั้งแต่เครื่อง laptop, desktop, server ต่างๆ , mini-computer จนถึงระดับ

มันคือประสิ ทธิ ภาพแอบแฝงที่ นอกเหนือจากความ "ฟรี " ในด้านค่า
ลิขสิทธิ์ของมัน เพราะการใช้งาน Linux ในองค์กรธุรกิจจริงๆ นั้น จะช่วยประหยัด
บุคลากรด้าน IT ลงไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียว เนื่องจากความจำาเป็นที่ จะต้องมีผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละ OS ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละ platform ก็จะหมด
ไปในทันทีด้วย ... เพราะ Linux คือหนึ่งเดียวที่สามารถติดตั้งได้ทุก platform ของ
hardware ในปั จจุ บั น และสามารถปฏิ บัติง านได้ ในหลากหลายหน้า ที่ ตามที่ เราจะ
เป็นผู้กำาหนดให้กับมันอย่างเฉพาะเจาะจง ... กระแสความตื่นตัวของ Linux จึงไม่ใช่เป็นเรื่อง
mainframe ...

ของแฟชั่นที่เห่อกันไปตามยุคตามสมั ย แต่มันคือการปฏิวัติของวงการ
ซ่านเซ็นจนหาจุดร่วมที่แท้จริงไม่ได้เลย
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กลับมาที่เรื่องของ fdisk กันต่ออีกนิดหน่อย ...
ความไม่ สะดวกของ fdisk เมื่อเทียบกับ Disk Druid ก็คือ มันไม่มีคำาสั่งในการสร้าง mount point
เพื่อการติดตั้ งระบบในคราวเดียวกั น ดังนั้นในระหว่ างการติ ดตั้ งระบบครั้งแรกของ Linux เกือบทุก
ค่ายในปัจจุบันนี้จึงได้ตัด option ของการแบ่ง partition ด้วย fdisk ออกไปหมดแล้ว (ยกเว้นค่ายของ
slackware ที่ยังคงความ classic ของมั นเอาไว้เสมอ :-)) ... โดย Disk Druid จะเป็นโปรแกรมที่
ติดอยู่บนแผ่นที่ใช้ในการ install และจะถูกเรียกใช้งานเฉพาะเมื่อทำาการติดตั้งเท่านั้น ส่วนโปรแกรมที่
ใช้ ใ นการจั ด การเกี่ ย วกั บ partitions ต่ า งๆ ของ hard disk ที่จ ะถู กติ ด ตั้ ง ลงไปให้ กั บเรา เพื่ อจะ
สามารถเรียกใช้งานได้ในโอกาสอื่ นๆ ก็จะมีแค่ fdisk กั บ partprobe และคำาสั่ งที่ ทรงพลังกว่าอย่าง
parted เท่านั้นเอง
นอกจาก fdisk จะไม่ ไ ด้ ร วม function ในการกำ าหนด mount point เอาไว้ ด้ว ยแล้ ว มันก็ ยั งมี ข้อ
จำากัดเกี่ยวกับการใช้งานอีกนิดหน่อย นั่นก็คือ partitions ที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากคำาสั่งใน
fdisk ทั้งหมด แม้ว่ า user จะสั่ ง write ลงไปเรียบร้ อยแล้วก็ ตาม ระบบของเราก็ จะยั งไม่รั บรู้ ถึงการ
เปลี่ ยนแปลงนั้นๆ จนกว่าเครื่องของเราจะได้รั บการ restart ใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนเสมอ ... ความไม่
สะดวกนี้ เ องที่ ทำา ให้ เ กิ ด software ตั วเล็กๆ เข้า มาดั บความรำ า คาญให้ กั บ user ... นั่ นก็ คื อคำ า สั่ ง
partprobe ... ซึ่งโดยปกติหลังจากที่เราใช้คำาสั่ ง fdisk ในการจั ดการอะไรบางอย่ างเรียบร้อยแล้วนั้น
เราก็ จะเรียกโปรแกรม partprobe ให้ทำาการอ่ านค่ า partitions ที่เกิดการเปลี่ ยนแปลงนั้นอี กครั้ ง
หนึ่ง แทนที่จะต้อง restart เครื่องให้วุ่นวายอารมณ์
อย่างไรก็ตาม ในระหว่ างการทำาเอกสารชุดนี้ ผมได้มีโอกาสทดลอง Linux บนเครื่ อง Macintosh
ซึ่งถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอรต์่างตระกูลกับ PC ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ในภาคปกติ และได้เรียนรู้
มาว่า คำาสั่ง fdisk นั้นถูกออกแบบมาสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอรใ์นกลุ่มที่ใช้ chip ของ intel เท่านั้น
(ผมยังไม่ มีโอกาสทดลองกั บเครื่ องที่ใ ช้ chip จากค่ าย AMD ว่าเป็ นยังไงเหมือนกั น ) ... ก็ต้องถื อว่ า
เป็นสถานการณภ์าคบังคับที่ผมจะต้องทดลองใช้คำาสั่ง parted เป็นครั้งแรก เพื่อจัดการกับ partitions
ต่ า งๆ ให้ กั บเครื่ อง Macintosh จอมดื้ อ ที่ ผ มเอามาใช้ ป ระกอบการศึ ก ษา Linux และการเขี ย น
เอกสารชุดนี้

เรือ่ งเล่าของคำาสัง่ parted
ผมได้ยินชื่อคำาสั่ งนี้ครั้งแรกเมื่ อตอนที่ ไป take course ของ Red Hat นี่เอง ไม่ใช่ คำาสั่ งที่น่าจะคุ้ น
เคยเลยครับ เพราะ fdisk เป็นคำาสั่ งที่แพร่หลายมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น UNIX, Linux หรือแม้แต่ ใน
โลกของ MS-DOS และ MS-Windows ... แม้ว่าคำาสั่ ง parted จะถู กติ ดตั้ งคู่ กั บ Linux มานาน
พอสมควรแล้ว แต่ก็มีไม่ กี่ คนที่จะเอ่ ยถึงมัน เพราะว่ าหากเรารู้ สึกว่าคำาสั่ ง fdisk มี interface ที่ไม่
สะดวกกั บการใช้ งานแล้ วล่ ะก้ อ ... คำาสั่ ง parted ก็จะเป็ นสิ่ งที่ ยืนยั นว่ า "นรกมี จริง " สำ าหรับ user
เลยทีเดียว ... แล้วนี่ก็คือหน้าจอเมื่อเราเรียกใช้คำาสั่ง parted ล่ะครับ ...
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คือถ้าเป็ น fdisk ยังบอกนะว่ าให้ กด m เพื่อดู menu แต่เจ้า parted ไม่ บอกอะไรเลย การเรียกดู
menu จริงๆ จะต้ องกดแป้น '?' หรือพิมพค
์ ำาว่า help เท่านั้นครับ แล้วมันก็จะมี คำาสั่ งใช้งานทั้งหมด
โผล่ออกมาให้ดูกัน แต่ก็มีแค่นั้นจริงๆ ครับ

ออกตัวไว้ซักหน่ อยว่ าหน้ าจอที่ dump มานั้นเป็นคนละตั วกั บภาพชุดแรกๆ เพราะหน้าจอที่ dump
มาใหม่ นี้เป็นหน้าจอของ YellowDog Linux ที่ run บนเครื่ อง Macintosh 100% ไม่ใช่เป็นการ
สร้าง virtual machine ขึ้นมาทดลองเหมือนกับท่อนแรกๆ ของเอกสาร
สิ่งที่ น่าสนใจของ parted ก็ คือ มันสามารถ copy แบบยก partition กันทั้ งยวงได้ เ ลย ไม่ ใช่ สร้ าง
partition ขึ้นมาแล้วค่อยมาสั่ง copy กันทีหลัง แต่ parted จะทำางานเหมือนกั บ dump ข้อมูลกันทั้ง
partition ในคราวเดี ยวไปเลย แล้ว มั น ก็ ยั งสามารถปรั บเปลี่ ย นขนาดของ partition ต่ างๆ ได้ ด้ วย
โดยไม่มีการทำาลายข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน partition นั้นๆ ... ซึ่งในโลกของ MS-Windows จำาเป็นต้อง
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อาศัย software ประเภท third party ที่ชื่อว่า Partition Magic มาจัดการหน้าที่ตรงนี้แทน ...
ลำาพังแค่ที่เห็นตรงหน้าจอนั้นแทบจะไม่ได้ช่วยให้รู้อะไรเลยครับสำาหรั บคำาสั่ ง parted นี้ ต่างกับคำาสั่ ง
fdisk ที่ แ ม้ ว่ า จะไม่ ส วยงามแต่ ก็ สื่ อ สารกั บ user ได้ ดี ที่ ร ะดั บ หนึ่ ง เพราะฉะนั้ น ผมก็เ ลยจัด การ
download ไฟล์คู่มือของ parted มาเก็บเอาไว้ซะเลย เพราะมั นคื อคำ าสั่ งที่ ทรงอานุ ภาพมากใน
การจัดการกับ hard disk ของ Linux ... แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอำานาจการทำาลายล้างสูงมากด้วย
เพราะ parted จะเขียนข้อมูลของ partition ที่ถูกกำาหนดใหม่ ลงไปสู่ hard disk ทันที ... แน่นอนที่
เราสะดวกสบายกับการไม่ ต้อง restart เครื่องหรือเรียกใช้คำาสั่ ง partprobe อีก แต่เราก็อาจจะต้อง
re-install ทุกอย่ างใหม่ อี กรอบก็ ไ ด้ ถ้า ขื นทำ า อะไรสุ่ มสี่ สุ่ม ห้ า ลงไปกั บคำ า สั่ ง ประเภทนี้ ... สำาหรั บข้ อ
ความทั้งหมดในคู่ มือฉบั บสมบูรณข์อง parted ผมไม่ได้เอามารวมไว้ในเอกสารฉบับนี้ เพราะมันยาว
ประมาณ 70-80 หน้ ากระดาษ ใครที่ ส นใจจะอ่ า นก็ ช่ ว ยเข้ า ไปหาอ่ า นกั นเอาเองใน server ของ
บริษัทฯ ก็แล้วกันครับ :-)
...

เอาล่ะ ... ที่เล่ามาซะยืดยาวนั่นก็คือส่ วนที่ผมถือว่าเป็น "ความรู้พื้นฐาน " เกี่ยวกับ Linux ครับ เพราะ
ว่าพอเราเรียนรู้เรื่องของ partition ซึ่งก็คือเรื่องของการจัดการกับ hard disk ไปแล้ว เราก็จะเริ่มทำา
การติดตั้งโปรแกรมหรือที่เรียกว่า install หรือ setup นั่นแหละ แล้วถึงจะเริ่มต้นใช้งานกัน ... ผมจะ
เว้นส่วนที่เป็นเรื่องของการติดตั้งออกไป เพราะ Linux ต่างค่ายต่างสำานักก็จะมีวิธีการติดตั้งและหน้า
จอที่สื่อสารกับ user ที่แตกต่างกันออกไป ช่วยไปหาอ่านเอาเองจากคู่มือของค่ายที่เราเลือกใช้ก็แล้วกัน
ซึ่งส่ วนใหญ่ ก็ จะเป็ น graphic กั นไปหมดแล้ ว ไม่ ได้ โหดร้ ายทารุ ณเหมื อนกั บ Linux ยุคแรกๆ อีก
แล้วล่ะครับ ... โดยภาพรวมๆ ของ Linux หลายๆ ค่ายเท่าที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้น ผมว่ามันดูเข้าใจได้
ง่ายกว่าของ MS-Windows ซะด้วยซำ้าในเวลานี้ :-)
ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตที่จะกระโดดข้ามไปหัวข้อใหม่กันเลยก็คือเรื่องของ Bootup Sequence หรือ
ลำาดับขั้นตอนในการ boot เข้าสู่ระบบของ Linux ซึ่งเป็นตอนที่ ต่อจากการติดตั้ งที่ ผมขอเว้นข้ามไป
นั่ นเอง ... มันเป็ นขั้ นตอนการทำ างานที่ มีความสวยงามของกระบวนการคิ ดและมี ความเป็ นระเบี ยบ
เรี ย บร้ อยของ Linux ที่ พัฒ นาต่ อ ยอดออกมาจาก UNIX ซึ่ง ผมเชื่ อ ว่ าเป็ น สุ ดยอดแห่ ง การพั ฒ นา
ระบบปฏิบัติการเลยทีเดียว !!
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ส่วนที่ 2 : Bootup Sequence
โดยปกติ หลังจากที่ เรากด switch เพื่อเปิดเครื่ องแล้ว เราก็ จะเดินไปขี้ หรื อไปเยี่ ยวอย่ างไม่ ค่อยจะ
สนใจอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอรข์องเราเองซักเท่าไหร่ เพราะมันยังไม่พร้อมที่จะให้เราเข้าไปแทรกแซง
อะไรในระหว่างการ boot ของมันเลย ... ซำ้าร้ายการแทรกแซงอย่างผิดกาละเทศะในบางกรณีก็อาจจะ
ทำาให้ระบบพังไปเลยก็ไม่แน่เหมือนกัน :-)
สมัยหนึ่งในโลกของ MS DOS เครื่องคอมพิ วเตอรข์องเราก็ จะทำางานเงียบๆ อยู่พักเดียว แล้วถึงจะ
เริ่ มทำางานจากชุ ดคำ าสั่ งใน AUTOEXEC.BAT ที่หลายคนเชื่อว่ามั นคือ "หนึ่งเดียว " ที่ทำางานหลั ง
จากการ boot ระบบ (ซึ่งจริงๆ แล้วเราสามารถที่จะสั่งให้ MS DOS ไปทำางานที่ไฟล์ชื่ออะไรก็ได้ในขั้นตอนของการ
boot ... เพียงแต่ไม่ค่อยจะมีคน "มือคัน" ในเรื่องนี้ เท่านั้นเอง ) ... ในระยะต่ อมาที่ โลกของอุ ปกรณค
์ อมพิวเตอร์
มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ชุดคำาสั่ งที่ต้องประกอบการ boot ก็เลยมากขึ้ นไปด้วย ระยะ
เวลาในการ boot ก็ใช้ เ วลานานกว่ าเดิ มเยอะทีเ ดี ย ว ... ทุกๆ OS ก็เ ลยพยายามสร้ าง interface
บางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารกับ user ว่า ... "ฉันยังมีลมหายใจและยังทำางานอย่างขมักเขม้นอยู่นะ
... กรุ ณาอดทนรอให้ ถึ ง ที่ สุ ด จนกว่ า ฉั น จะ boot ตั ว เองให้ เ เรี ย บร้ อ ยและกรุ ณ าอย่ า เสื อ ก " ... ผม
ประมาณเอาว่ าแถบสี วิ่ งๆ บนจอของ MS Windows หรื อของ MacOS กำ าลังพยายามสื่ อสารข้ อ
ความที่ ว่ านั่ น ... แต่ สำาหรั บ Linux มักจะนิ ยมแสดง interface แบบข้อความเพื่ อสื่อสารว่ าทำางาน
ส่วนไหนเรียบร้อยแล้วหรือทำาไม่สำาเร็จตรงส่วนไหนบ้าง ... เป็น interface ที่บางคนเริ่มจะเหม็นเบื่อ
แล้ว และเริ่มจะมีการสร้าง interface แบบ quiet boot ทีเ่ ห็นแต่แถบสีหยาบๆ คายๆ นั้นขึ้นมาแทน
... แต่เกือบทุก OS ในสมัยนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 1 เยี่ยวกว่ าจะจบขั้ นตอนแรกนี้ ของพวกมั น ... ซึ่ง
ความรู้สึกที่ว่า "สนใจได้แต่ห้ามเสือก " กับหน้าจอที่ ด้อยประสิทธิภาพในการสื่ อสารของ OS หลายๆ
ค่ายนี้เองที่ทำาให้ user เกือบทั้งโลกขี้เกียจจะรับรู้อะไรๆ ในระหว่างการ boot ระบบของเครื่องมือชิ้นที่
เรียกกันว่าคอมพิวเตอรน์ี้
ส่วนหนึ่งของอาการ "ละเลยความรู้ " ของ user ก็เกิดมาจากการที่ OS เกือบทั้งโลกพยายามเก็บงำา
การทำางานของตั วเองให้เป็ น "ความลับที่ซับซ้อน " ซึ่งแตกต่ างจากระบบของ Linux ที่พยายามสร้ าง
ระบบให้ "เปิดเผยอย่างซับซ้อน " แทน ... เพราะเราต้องอย่าลืมนะว่า ต้นกำาเนิดจริงๆ ของ Linux นั้น
เกิดจากแวดวงของการศึกษา และต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก มันจึง
เป็นทัศนคติและมุ มมองที่ แตกต่ างจาก OS เชิงพาณิชยค์่ายอื่ นๆ มาตั้งแต่แรก ... การรู้จักเก็บเกี่ ยว
ความรู้จากขั้นตอนนี้จึงเป็นประโยชนอ์ย่ างมากต่อความเข้าใจในระบบการทำางานของเครื่องมือที่เรา
เลือกใช้ ซึ่งความเข้าใจนั้ นๆ ก็จะเป็ นประโยชนต์่ อการดู แลรั กษาและปรั บแต่ งคุ ณสมบั ติ ต่างๆ ของ
เครื่องมือนี้ด้วยตัวของเราเองต่อไปได้อย่างอิสระ ... ความแข็งแรงและความปลอดภัยของระบบ Linux
ส่วนใหญ่ ก็เกิ ดมาจาก "การเปิดเผยความลับ " ส่วนนี้ออกมาให้แก่ สาธารณชนรั บรู้ ซึ่งส่งผลให้ มีการ
ปรับแต่งระบบอย่างเฉพาะเจาะจงที่หลากหลายจนยากแก่การโจมตีระบบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างตายตัว
... ในความเห็นส่ วนตั วของผมแล้ว ผมเชื่อว่ า Linux มีความเรียบง่ายในตั วของมั นเองเป็ นอย่ างมาก
ไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนกับ OS ค่ายอื่นๆ อย่างที่เราหลงเชื่อ แต่มันเป็นความเรียบง่ ายที่เราจำาเป็น

ต้องมีความรู้ไปจัดการกับมัน เพราะมันเกือบจะส่งต่อมาให้เราแบบดิบๆ โดยที่เราสามารถปรุงแต่งของ
เราเองต่อไปได้ ขนาดของระบบ Linux ทั้งระบบจึงเล็กกระทัดรัด ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกับ OS
ตัวอื่นๆ ... มันคล้ายกับของเล่นที่ส่งต่อมาให้เราเป็นเพียงชิ้นส่วนย่อยๆ เพื่อให้เราเอามาประกอบเป็น
รูปเป็ นร่ างต่ างๆ กั นเอาเอง ในขณะที่ OS ตัวอื่ นๆ จะหล่ อเป็ นรู ปสำ าเร็จที่ พร้อมใช้พร้ อมเล่ นอย่ าง
จำากัดจำาเขี่ ยเท่าที่ มันถู กออกแบบเอาไว้อย่ างสลั บซับซ้อน ... อิฐที่ เห็นเป็ นก้ อนๆ ยังไงก็ซับซ้อนน้อย
กว่าอาคารที่สร้างสำาเร็จรูปอยู่แล้ว โดยส่วนที่แตกต่างกันก็คือ เรายังสามารถใช้อิฐเหล่านั้นมาประกอบ
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เป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่ นหรือรูปร่ างหน้าตาแบบอื่ นได้อย่ างอิสระ ในขณะที่เราจะไม่สามารถเปลี่ ยน
แปลงความสลับซับซ้อนที่สำาเร็จด้วยมือคนอื่นไปก่อนแล้วเท่านั้นเอง ... การต้องปรุงอาหารด้วยตัวเอง
อาจจะสลับซับซ้อนกว่าการสั่งซื้ออาหารสำาเร็จมาแดกๆ กันเข้าไปให้หมดเรื่อง แต่มันเป็นความสลับซับ
ซ้อนในระดับของขั้นตอนหรือกระบวนการ ไม่ใช่ความสั บซับซ้อนที่ตัวเครื่องปรุงและวัตถุดิบ ... ในมุม
มองแบบนี้ Linux ก็ยังไม่ถึงกับป่าเถื่อนขนาดส่งต่อมาให้เราเป็นแค่ดินกับถุงปุ๋ยแล้วก็เมล็ดพันธใุ์ห้ไป
ปลูกผักปลูกหญ้าสำาหรับกินกันเอง แต่มันถูกจัดเตรียมไว้ให้แล้วในระดับหนึ่ง พร้อมที่จะใช้ พร้อมที่จะ
เล่น แต่ก็พร้อมที่จะปรุงเสริมเพิ่มรสอย่างที่เราต้องการได้เสมอ ... อย่างนี้เห็นภาพชัดมั้ย?!
เอาล่ะ ... มาดูกันซิว่า Linux ทำาอะไรมั่งในขณะที่มันกำาลัง boot ตัวเองขึ้นมา :-)
ภาพรวมๆ ของขั้นตอนในการ boot ระบบของ Linux แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนสั้นๆ แค่นี้คือ
1.
2.
3.
4.

BIOS initialization
Boot Loader
Kernel initialization
init starts and enters desired run level by executing:
• /etc/rc.d/rc.sysinit
• /etc/rc.d/rc and /etc/rc.d/rc?.d
• /etc/rc.d/rc.local
• X Display Manager if appropriate

1. BIOS initialization : กำรเริ่มต้นระบบของ BIOS
BIOS (ย่ อ มาจาก Basic Input/Out System) คื อ ชุ ด คำ า สั่ ง พื้ น ฐานที่ ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ ใ น ROM
สำาหรับให้ระบบปฏิบัติการหรือ OS หนึ่งๆ เรียกใช้เพื่อการควบคุมและสั่งการชิ้นส่วนหรืออุปกรณต์่อ
พ่วงอื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรน์ั้นๆ ... ปกติแล้ว BIOS จะเริ่มทำางานด้วยตัวของมันเองหลังจากที่
เรา start เครื่อง ไม่ว่าจะโดยการเปิดสวิทชข์ึ้นมาใหม่หรือทำาการ restart ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

สิ่ ง แรกที่ BIOS ทำ า ก็ คื อ POST หรื อ Power On Self Test เพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ มของ
อุปกรณต์่างๆ ของมั นจากทะเบียนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor) โดย CMOS นี้ได้รับการหล่ อเลี้ยงหน่วยความจำาของมั นด้วย battery เล็กๆ บน
แผงวงจร main board อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ BIOS สามารถอ่านค่าได้ว่า ในระบบของ hardware
ประจำาเครื่ องนั้นๆ มีอะไรประกอบอยู่ บ้าง เช่นมี hard drive กี่ตัว, มี floppy drive หรือไม่ , ติดตั้ง
CD-ROM หรื อ DVD-ROM อยู่ บ้ า งรึ เ ปล่ า หรื อ ว่ า มี Network Interfaced Card กี่ ชิ้ น กี่ แ ผง
แล้วสามารถ boot ระบบจากส่วนไหนของ hardware ที่มีอยู่? เรียงลำาดั บกันยังไง ? ตลอดไปจนถึง
วันที่, เวลา, และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ของ hardware ที่ประกอบอยู่นั้น
พอทำางานในส่วนของ POST เรียบร้อยแล้ว BIOS ก็จะพยายามอ่านค่าของ boot sector จาก boot
devices หรื อ อุ ปกรณต
์ ่ างๆ ที่ จ ะทำ า การ boot ระบบตามลำ า ดั บรายการของมั น เช่ นจาก floppy
drive, hard drive, CD-ROM drive, หรืออาจจะเป็น Network Interfaced Card ขึ้นอยู่กับว่ า
เราจะสั่ งให้ มั นเรียงลำาดั บก่ อนหลั งยังไงด้ วย ... boot sector นี้ก็ คือพื้ นที่ส่วนต้ นๆ ที่มีขนาดเพียง
512 bytes ของ media ทีเ่ ราเลือกไม่ว่าจะเป็น floppy disk, hard disk, หรือ CD-ROM ... เมื่อ
BIOS เจอค่ า ของ boot sector จาก media ไหนก่ อ น ก็ จ ะทำ า การ boot เข้ า สู่ ร ะบบด้ ว ย boot
device นั้นๆ
การทำางานในส่วนของ BIOS นี้ยังไม่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการใดๆ เลย เพราะเป็นการปฏิบัติตามคำา
สั่งที่ฝังมากับ ROM (Read Only Memory) หรือ Firmware ของเครื่องคอมพิวเตอรเ์ท่านั้น
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2. Boot Loader

ทันทีที่ BIOS ทำางานของมันเองเสร็จสมบูรณแ์ล้ว มันก็จะอ่านค่าของ boot sector จาก media ที่
ถูกเลือก หน้าที่ในการดูแลระบบและการทำางานต่อจากนั้นก็ถูกโอนถ่ายไปให้กับ Boot Loader ของ
ระบบปฏิบัติการหรือ OS ที่เราเลือกใช้
ในระบบปฏิ บั ติ ก ารรุ่ น โบรำ่ า โบราณหน่ อ ยอย่ า งเช่ น MS-DOS, MS Windows 98 หรื อ MS
Windows ME อาจจะไม่มี Boot Loader ให้เรียกใช้งานกันครับ แต่ใน Linux จะมี Boot Loader
มาให้ใช้งานกันตั้ งแต่ยุคแรกๆ คือ LILO (LInux LOader) และพัฒนาเพิ่มเติมขึ้ นมาอี กตั วหนึ่งคือ
GRUB (GRand Unified Bootloader)

ผมบั งเอิญได้ มีโอกาสเห็ น LILO ในช่วงท้ายๆ ของอายุขัยของมั นจากการติ ดตั้ ง Slackware v8.1
หน้าตาน่าเกลียดแบบ text mode แท้ๆ เลยครั บ ซึ่งก็จะไม่ค่อยได้เห็นกั นอีกแล้ว เพราะ Linux รุ่น
ใหม่ๆ จะกำาหนดให้ GRUB เป็น Boot Loader มาตรฐานแทน ... แต่ LILO จะเหมาะสำาหรับเครื่องรุน่ เก่าๆ ที่
เรายังนึกเสียดายแล้วอยากจะมีไว้ใช้งานแบบ text mode อยู่น่ะครับ :-) ... มั นก็ เลยทำาให้ ระยะหลั งๆ นี้ ผมเรี ยนรู้ เฉพาะ
เรื่องของ GRUB เพียงตัวเดียวเท่านั้น
ปกติของ Boot Loader จะแยกออกเป็น 2 ท่อน ท่อนแรกเรียกว่า Initial Program Loader (IPL)
เป็นตัวที่รับหน้าที่ต่อมาจาก BIOS โดยมักจะมีขนาดเล็กๆ เพียง 446 bytes เท่านั้น แล้วก็มักจะได้
รั บ การติ ด ตั้ ง อยู่ ใ น MBR (Master Boot Record) ของ media ที่ เ ราเลื อ กใช้ เ สมอ มั น จะทำ า
หน้ า ที่ แค่ จ ดจำ า ตำ า แหน่ ง ที่ เ ก็ บของ Boot Loader ท่ อนที่ 2 ของมั น หรื ออาจจะเป็ นท่ อนแรกของ
ระบบปฏิ บัติการอื่ นๆ ที่จะถูก boot ขึ้นมาแทน ... GRUB ก็คือเจ้าท่อนแรกที่ ว่ านี้ โดยการทำางาน
ของมันจะถูกควบคุมผ่านไฟลเ์ล็กๆ ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า /boot/grub/grub.conf
แล้วนี่ก็คือตัวอย่างของ /boot/grub/grub.conf ของเครื่องที่ผมใช้เพื่อเขียนเอกสารชุดนี้ครับ
default=0
timeout=30
splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz
# hiddenmenu
title Microsoft Windows 98 SE/Thai
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
title Fedora Core (2.6.10-1.766_FC3)
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.10-1.766_FC3 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.10-1.766_FC3.img
title Fedora Core (2.6.9-1.667)
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.9-1.667.img

มั น เป็ น

text file ธรรมดาที่ เ ราสามารถแก้ ไ ขได้ ไ ม่ ย ากเย็ น นั ก คล้ า ยๆ กั บ boot menu ใน
config.sys รุ่นหลังๆ ของ MS-DOS อย่างนั้นแหละ แต่สำาหรับ grub.conf จะมีรายการบันทึกไว้แค่
ตำาแหน่งแห่งที่เก็บของ kernel และ boot image หรือ Boot Loader ท่อนที่สองของระบบเท่ านั้น
เอง เมื่อเราเลื อกเมนู ตั วใดตั วหนึ่ งแล้ ว GRUB ก็จะจั ดการเรี ยก kernel และ boot image นั้นๆ
ขึ้นมารั บหน้ าที่ ต่ อจากมั นไป ... ในกรณี ของเครื่ องที่ ใช้กั บงานเอกสารชิ้ นนี้ ถ้ าเราเลื อกท่ อนที่ เ ป็น
Microsoft Windows 98 SE/Thai ระบบก็ จ ะ boot เข้ า สู่ โ ลกของ Windows แทนที่ จ ะเป็ น
Linux ... ส่วนในกรณีของ Linux มันก็ยังมีให้เลือก 2 version ด้วยกันเพราะมีการ update ระบบ

47.26

Linux Basic Lessons

หลังจากการติดตั้งครั้งแรกไปแล้วนั่ นเอง ... ตอนที่เราเลือก Fedora Core ซึ่งก็คือ Linux จากค่าย
Red Hat นั่นเองที่ Linux ตัวจริงๆ หรือ kernel จะเริ่มต้นการทำางานของมั น และเข้าทำาหน้าที่ ควบ
คุมทุกๆ อย่างของ hardware ในระบบของมันต่อไป (Fedora เป็นชือ่ project ของ Red Hat หลังจากที่ Red Hat
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินงานเป็น commercial มากขึ้น โดยแยก product ออกเป็น 2 lines อย่างชัดเจนคือ Red Hat เป็น Linux ที่
จะดำาเนินงานแบบ commercial ในขณะที่ Fedora จะเป็น Linux ที่ดำาเนินงานแบบ community ต่อไป โดยคำาว่า Fedora ก็คือคำาศัพท์
เฉพาะของ "หมวกทรงปีก" ที่ Red Hat ใช้เป็น logo ของตัวเองนัน่ เอง)

รายละเอียดของ grub.conf มีเยอะพอสมควรครับทั้งๆ ที่มันมีหน้าที่แค่นี้เอง คนที่สนใจอยากจะอ่าน
กั น จริ ง ๆ ก็ ค งต้ อ งติ ด ตั้ ง Linux ให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ น จากนั้ น ก็ อ อกไปที่ terminal screen หรื อ
command line mode แล้วพิมพค
์ ำาสั่ งว่า info grub เพื่อดูคู่มือฉบับเต็มของมั นเอาเอง ... ขืนเล่า
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ มันคงจะดู 'เวอรไ์ปหน่อยล่ะครับ :-)
3. Kernel initialization

ขั้นตอนนี้ถึงจะเริ่มต้นเข้าสู่ ระบบปฏิ บัติการหรือ OS กันจริงๆ ... kernel คือส่วนที่เป็นหัวใจการทำา
งานของระบบปฏิบัติการทุกตัว โดยทั่วไปแล้วมันจะมีหน้าที่ทำาความรู้จักกับชิ้นส่วนและอุปกรณต์่อพ่วง
ต่างๆ ที่ต่อติดอยู่กับตัวเครื่ องโดยการอ่านค่ าจาก drivers ที่มันมีอยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารและ
ควบคุ ม บั ง คั บ การทำ า งานของอุ ป กรณแ์ ต่ ล ะชิ้ น เหล่ า นั้ น ... โดยปกติ แ ล้ ว ขั้ น ตอนของ kernel
initialization จะใช้เวลาแป๊บเดียว และ Linux จะจัดการบันทึกผลลัพธข์องการทำางานในขั้นตอนนี้ไว้
ใน log file ตั วหนึ่ ง ที่ชื่อว่ า /var/log/dmesg ... เพื่อให้ เราเอาไว้ ตรวจดู ว่ า kernel ที่เราติ ดตั้ งไว้
นั้นมันทำาความรู้จักกับอุปกรณข์องเราครบถ้วนเรียบร้อยขนาดไหน
เมื่อ drivers ที่ระบบต้ องการทั้งหมดถูก load ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว kernel ก็จะทำาการเชื่อมโยง file
systems ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการใช้งาน เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการ mount file systems
โดยเฉพาะ root file system (/) จากนั้ น Linux ก็ จ ะเรี ย กใช้ งาน process แรกของระบบขึ้ นมา
(init) แล้วส่งผ่านการควบคุมระบบทั้งหมดไปที่ process ทีช่ ื่อว่า init นี้ต่อไป
4. init initialization

จะว่าไปแล้ว init ก็จะคล้ายๆ กับ AUTOEXEC.BAT ในระบบปฏิ บัติการของ MS-DOS หรืออาจ
จะทำาหน้าที่ ใกล้เคียงกับ system.ini และ win.ini ในระบบปฏิ บัติการของ MS-Windows อยู่บ้าง
แต่รายละเอียดของ init จะมีมากมายกว่านั้น เพราะมันเล่นพ่วงเอาหน้าที่ที่คล้ายๆ กับ login script
ในระบบ network เข้าไปอยู่ ในตั วของมันด้วย ... ส่วนหนึ่งก็เพราะ Linux ถูกออกแบบให้เป็นระบบ
ปฏิบัติการแบบ multi-user มาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของมันนั่นเอง
การทำางานของ Linux ทั้งระบบเกือบจะเรียกได้ว่ าทำางานตาม script ที่เขียนสั่ งเอาไว้ล่วงหน้ า โดย
user สามารถที่ จ ะเข้ า ไปแก้ ไ ขดั ดแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ลู ก เล่ น ต่ า งๆ ได้ ด้ ว ยตั ว เองตลอดเวลา (ถ้ า รู้
ตำาแหน่งที่จัดเก็บไฟลเ์หล่านั้นทั้งหมดนะ :-)) ... ความสามารถอันล้นหลามของ Linux จึงขึ้นตรงกับ
ผู้ดูแลระบบนั้นๆ เป็นหลัก โดย Linux จัดเตรียม script มาตรฐานมาให้แล้วจำานวนหนึ่งสำาหรับพวก
"มื อไม่ คัน " สามารถปฏิ บั ติง านไปได้ อย่ างราบรื่ นพอสมควร แต่ ก็เปิ ดช่ องว่ างขนาดมหึ มาให้ กั บพวก
"มื อคั น " ได้ มีโอกาสทดสอบหรื อ ประลองความบ้ า ระหำ่ า ของตั วเองด้ ว ยเหมื อนกั น ... เพราะ Linux
เติบโตขึ้นมาใน "โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา " นั่นเอง
คื อ "process แรก " และถื อเป็ น "process ราก " ของ Linux ทั้ ง ระบบ โดยทุ ก ๆ process
หรือคำาสั่งในการทำางานขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไปนั้น จะเป็นการแตกแขนงออกมาโดยมี
จุดเริ่มต้ นจาก init ตัวนี้เ สมอ ... โดยปกติ init จะเป็น executable file ที่เราไม่ สามารถอ่ า นด้วย
ภาษามนุษยท์ั่ วๆ ไป แต่มันได้รับการออกแบบให้ ถูกควบคุมขั้นตอนการทำางานทุกอย่างผ่าน script
init
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ตัวหนึ่ งที่มีชื่ อว่ า /etc/inittab ... เนื้อในของไฟล์ /etc/inittab เป็ นตั วอั กษรในระบบ ASCII หรื อ
อักษรโรมันที่เราสามารถอ่านออกอย่างภาษาอังกฤษทั่วไป แต่จะมีโครงสร้างภาษาเฉพาะตัวที่เรียกว่า
script เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรมอื่ นๆ อีกทอดหนึ่ งในระบบของ Linux ... ซึ่งพอเราแกะเข้ าไปดู กั น
จริงๆ แล้ว เราก็จะพบว่า inittab นั้นน่าจะย่อมาจากคำาเต็มๆ ว่า INITialization TABle นั่นเอง !!
ภายใน /etc/inittab มี ร ะบุ คำา สั่ ง เพี ยงไม่ กี่ บรรทั ด และโดยมากก็ เ ป็ นการกำ า หนดค่ า ตั ว แปรให้ กั บ
script ตัวอื่นไปทำางานต่อ ... ตัวแปรหลั กๆ ที่กำาหนดไว้ใน /etc/inittab ก็คือ run level ซึ่งปัจจุบัน
Linux ออกแบบไว้เพียง 6 (คือ run level 0 ถึง run level 6 แต่ก็ยังไม่มีการกำาหนดหน้าที่ใดๆ ให้
กับ run level 4 เท่านั้น)
#
# inittab
#
#
# Author:
#
#

This file describes how the INIT process should set up
the system in a certain run-level.
Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes

# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#
0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#
1 - Single user mode
#
2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#
3 - Full multiuser mode
#
4 - unused
#
5 - X11
#
6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
id:5:initdefault:
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc

0
1
2
3
4
5
6

# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"

# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
# Run xdm in runlevel 5
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
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ไฟล์ /etc/inittab ถือว่ามี ความสำาคั ญมากต่อการ boot ระบบของ Linux เพราะหากไฟลน์ี้เสียหาย
หรือกำาหนดค่ าบางอย่างผิดพลาด มันก็จะส่ งผลให้ Linux ไม่สามารถ boot ตัวเองขึ้นมาได้เลย เรา
มาลองดูบรรทัดที่ป้ายแถบสีเหลืองๆ ไว้นั่น
id:5:initdefault:

ตรงนี้คือสั่งให้ Linux ใช้ run level 5 เป็นค่ามาตรฐานในการ boot ระบบ ซึ่งหากเรากำาหนดค่าผิด
ไปเป็น run level 0 ระบบก็จะถือว่าการ boot ปกติคือการปิดเครื่องเสมอ หรือถ้ากำาหนดค่าลงไปเป็น
run level 6 ระบบก็ จ ะวนเวี ย นเปิ ด ๆ ปิ ดๆ ตั ว เองตลอดเวลา เพราะ run level 6 หมายถึ ง การ
reboot เครื่องคอมพิวเตอรข์องเรานั่นเอง
run level แต่ละตัวจะใช้คำาสั่งในการ boot ที่แตกต่างกัน แล้วก็อาจจะไม่เท่ากันด้วย โดยตัวที่ควบคุม
script ที่จะทำาการ boot ระบบต่ อจาก inittab ก็คือ /etc/rc.d/rc.sysinit ซึ่งจะมีการส่งต่ อคำาสั่ งไป
ยัง script ที่ควบคุมแต่ ละ run level ต่อไปอีกทอดหนึ่ ง ... script ที่เกี่ยวกับการ boot ทั้งหมดนั้น
Linux ได้จัดการเก็ บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกั นคือ /etc/rc.d แล้วแยกย่อยออกไปเป็ น sub-directory
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะแก่ การจัดการแต่ละ run level ต่อไป ... ถ้าดูจากตัวอย่าง
ของ /etc/inittab ที่ลอกมาให้ข้างบนนั้น ก็จะเห็นว่า init จะเรียกใช้คำาสั่งที่เกี่ยวกับ run level 5 ใน
การ boot ตามปกติ ข องมั น (คำ า สั่ ง ที่ มี ร ะบายสี ฟ้ า ไว้ ) ... โดยทุ ก ๆ run level จะถู ก ควบคุ ม ด้ ว ย
script เพียง 2 ตัวเท่านั้นคือ /etc/rc.d/rc.sysinit และ /etc/rc.d/rc ทีใ่ ช้เพียงตัวเลขของ run level

นั้นๆ เป็นตัวแปรในการเรียกชุดคำาสั่งที่ต้องการขึ้นมาใช้งาน

ขออนุญาตยกตัวอย่างของ run level 5 ซึ่งเป็ น run level ที่เรียกใช้ Linux แบบ graphic mode
อันเป็น interface ที่นิยมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ... run level 5 นั้นจะมีชุดของ script ที่ควบคุม
อีกกระบุงใหญ่ที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ใน /etc/rc.d/rc5.d ครับ
K01yum
K10psacct
K28amd
K35winbind
K50snmpd
K74nscd
K89named
K94diskdump
S04readahead_early
S08iptables
S10network
S13portmap
S18rpcgssd
S25netfs
S28autofs
S40smartd
S55cups
S80sendmail
S90xfs
S96readahead
S98cups-config-daemon

K02NetworkManager
K20nfs
K30spamassassin
K36lisa
K50snmptrapd
K74ntpd
K89netplugd
K99microcode_ctl
S05kudzu
S09isdn
S12syslog
S14nfslock
S19rpcidmapd
S26apmd
S33nifd
S44acpid
S55sshd
S85gpm
S95anacron
S97messagebus
S98haldaemon

K05saslauthd
K24irda
K35vncserver
K50netdump
K73ypbind
K85mdmpd
K90bluetooth
S01sysstat
S06cpuspeed
S09pcmcia
S13irqbalance
S15mdmonitor
S19rpcsvcgssd
S26lm_sensors
S34mDNSResponder
S54hpoj
S56xinetd
S90crond
S95atd
S97rhnsd
S99local

รายชื่อไฟลท์ั้งหมดที่เห็นใน /etc/rc.d/rc5.d นั้นเป็นเพียง link เท่านั้น คือจะคล้ายๆ กับ short-cut
ทีห่ ลายๆ คนคุ้นเคยมากับ MS-Windows อย่างนั้นเอง โดยที่ไฟลต์ัวจริงๆ ของทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน
/etc/rc.d/init.d ซึ่งเป็ น script ที่ ใช้ง านร่ วมกั นสำ า หรั บทุ ก ๆ run level ... และใน directory ของ
แต่ละ run level เราก็จะเห็น links ที่คล้ายๆ กันอย่างนี้ทุก directory ... แตกต่างกันก็เพียงแต่ตัว K
และตัว S กับตัวเลขกำากับลำาดับตรงต้นชื่อของไฟลเ์ท่านั้นที่อาจจะมากน้อยไม่เท่ากัน
ไอ้ที่เ ล่ ามาซะยื ดยาวก็ เ พราะอยากจะให้ เ ห็ นไส้ ในตรงนี้ แหละครั บ ผมชอบแนวคิ ดที่ เขานำา มาใช้ ใน
ระบบสั่งการของ Linux แบบนี้มากทีเดียว ... คือเขาทำาการแบ่ งงานออกเป็นส่วนๆ ซึ่งเขียนสั่งเอาไว้
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ด้วย script ย่อยๆ หลายๆ ตัวแทนที่จะเขียนเป็นชุดคำาสั่งต่อเนื่องที่ยาวๆ จากนั้นก็จับมาเรียงร้อยเข้า
ด้วยกันผ่าน "เลขลำาดับ " ที่กำากั บไว้หน้าชื่อ เพื่อบังคับให้ชุดคำ าสั่ งแต่ละตั วทำางานตามลำาดั บก่ อนหลัง
อย่างที่ออกแบบเอาไว้ ... การจะสลับลำาดับการทำางานของแต่ละท่อนจึงง่ายมากหาก user อยากจะ
ทดลอง :-) ... สำาหรับตัวอักษรกำากั บตรงหน้าชื่อคือตัว K นั้นย่อมาจากคำาว่ า Kill หมายถึงชุดคำาสั่งที่
ต้ องการให้ Linux กำ าจั ด process บางอย่ างออกไปก่ อนที่ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปสู่ run level
หนึ่ งๆ (มั น คื อเหตุ ผ ลที่ ทำ า ให้ มี จำ า นวนไฟลไ์ ม่ เ หมื อ นกั น ใน directory ของแต่ ละ run level ไง !!)
และตั ว S ย่อมาจากคำา ว่ า Start ก็ คือชุ ดคำ าสั่ งที่ สั่งให้ Linux เรียกใช้ module ต่างๆ ของมั นที่ จำา
เป็นสำาหรับการใช้งานของแต่ละ run level ... การ Kill หรือการ Start ก็จะเรียงตามลำาดั บก่อนหลัง
ในหมวดหมู่ของมันตาม "เลขลำาดับ " ของชื่อไฟลอ์ย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่สุด ... การเขียน
script ตัวใหม่ ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาโดยไม่ ต้อ งแตะต้ อง script มาตรฐานเดิ มของ
ระบบ จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำาได้อย่างอิสระ และสามารถกำาหนดให้ script ตัว
ใหม่ของ user ถูกเรียกใช้งานก่อนหรือหลังชุดคำาสั่งมาตรฐานตัวใดก็ได้อีกเช่นกัน
โดย user ก็ ทำ า เพี ย งแค่ กำ า หนดชื่ อ ไฟล์ ใ ห้ ถู ก หมวดหมู่ ข อง Kill หรื อ Start
พร้อมทั้งกำาหนด "เลขลำาดับ" ที่ต้องการลงไปให้เหมาะสม ... เท่านั้นเอง :-)
เราจำาเป็นที่จะต้องระลึกไว้เสมอว่า Linux นั้นเติบโตขึ้นมากั บมือไม้ของเหล่า Hackers และบรรดา
นั กพั ฒนา software ทั้ งหลายทั่ วโลก แม้ ว่ ามั น จะมี ชุ ดคำ า สั่ ง ที่ เ ป็ น ภาษา binary ติ ดมากั บ ระบบ
อย่ างค่ อนข้ างหลากหลายแล้ ว ก็ ตาม แต่ ทั้ งหมดนั้ นต้ องถื อว่ า เป็ นเพี ย ง building blocks หรื อตั ว
jigsaw ให้กั บพวกเรามาหาวิ ธีเ ล่ นกั นต่ อด้ วยตั วเอง ... ดั งนั้นเอง อาวุธสำาคั ญที่ สุดของ Linux ก็ คือ
text editor ตัวเก่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้ งแต่ สมั ยเริ่มต้นของ UNIX และยังเป็น text editor ที่ใช้
งานกันอยู่จนกระทั่งปัจจุบันในเครื่องระดับ hi-end ทั้งหมดด้วย ... มันคือ vi ซึ่งถูกพัฒนาต่อมาเป็น
vim แล้ว ... แต่ทุกๆ คนก็ยังรู้จักมันในชื่อเดิมเสมอ
ในมือของเหล่าโปรแกรมเมอรน์ั้นไม่ได้ต้องการอะไรที่มากไปกว่า text editor เก่งๆ ซักตัวหนึ่ง
เพื่อเอาไว้เขียนโปรแกรม หรือแม้แต่นักเขียนหนั งสือบางคนก็ ไม่ ได้ ต้องการอะไรที่ หรูหราไปกว่ านั้ น
เนื่องจากการส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพด์้วยไฟลท์ี่เถื่อนดิบที่สุดจะช่วยลดความสลับซับซ้อนของการโอน
ชิ้นงานข้ามไปข้ามมาระหว่าง software ที่แตกต่างกันได้อย่างมหาศาล ... และที่สำาคั ญก็คือโลกของ
Linux หรื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรร์ ะดั บ hi-end ทั้ ง หมด จะ process งานของมั น ผ่ า นไฟลข์้ อ มู ล ที่
เรียบๆ ง่ายๆ ในแบบของ text file เท่านั้น เพื่อที่มันจะสามารถส่ งผ่ านข้ อมู ลหนึ่งๆ ไปยังเครื่ องลูก
ข่ายที่อาจจะต่างเผ่าต่างพันธกุ์ันในโลกของ user ทั่วๆ ไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคทางโครงสร้าง
Linux

อย่างไรก็ตาม เมื่อ Linux มีอายุอานามที่แก่กล้าเจริญวัย และมีคนเรียกร้องต้องการที่จะทำางานกับมัน
ในรูปแบบที่ง่ายกว่านั กพัฒนา software ทั่วๆ ไป ... จึงได้เกิดการพัฒนาระบบ graphic ที่สวยสด
งดงามให้ กั บมั นเพิ่ มเติ มขึ้ นมาจากรากฐานดั้ งเดิ มแบบ pure text ของ UNIX และ Linux ... เขา
เรี ย กระบบ graphic นั้ น ว่ า X-Windows ... ในทำ า นองว่ า เพื่ อ เป็ น การให้ เ กี ย รติ แ ก่ ต้ น ตำ า รั บ
Graphic User Interfaced (GUI) รายแรกของโลก ... นั่นก็คือ Xerox ... เจ้ายุทธจักรตัวจริงที่ถูก
Apple และ Microsoft ช่วยกันขโมยผลงานบั นลือโลกชิ้นนั้นมาอย่างหน้าตาเฉย !! ... X-Windows
กลายมาเป็ นระบบที่ สนั บสนุนการแสดงภาพ graphic ให้กับ Desktop Manager อันหลากหลาย
ของ Linux แม้ ว่ า ในที่ สุ ด แล้ ว จะมี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มแพร่ ห ลายกั น อยู่ เ พี ย ง 2 ตั ว คื อ KDE และ
GNOME ก็ตาม
การ boot ระบบของ Linux นั้นจะไล่ทำางานไปตาม script ที่กำาหนดเอาไว้ แล้วใน run level 5 ที่
เป็นค่ามาตรฐานของเครื่องส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะจบลงที่ การ load ตัวเองเข้าสู่ X-Windows แล้ว
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เรียกใช้งาน Desktop Manager ตัวโปรดของเราขึ้นมารับหน้าที่ต่อไปแทน ... อย่างไรก็ตาม ระบบ
graphic หรือ X-Windows ของ Linux นั้น จะมี การทำางานคนละรู ปแบบกั บที่ เราเคยสั มผั สมาใน
MacOS หรือ MS-Windows ... เพราะ Linux จะไม่ ได้ ทำาการผู กมั ดทั้ งระบบเข้ าเป็ นชิ้ นเดี ย วกั น
อย่างสลับซับซ้อนเหมือนอย่างที่ Apple หรือ Microsoft เคยทำาเอาไว้ ... X-Windows ยังเป็นเพียง
module หนึ่งของระบบที่ ถูก plug-in เข้าไปให้กั บ kernel เฉยๆ ไม่ได้มีส่วนที่ผูกติดอย่างแยกกั นไม่
ออกเหมื อนกั บ GUI ค่ ายอื่ นๆ จึงทำาให้ ระบบ GUI ของ Linux มีความเสถี ยร (stable) มากกว่ า
เนื่องจากความเรียบง่ายและตรงไปตรงมาของมัน :-)

แล้วนี่ ก็คือการ dump หน้าจอที่กำาลังใช้งานอยู่ โดยจะเห็นไฟลเ์อกสารฉบับนี้โชวห์ราไว้ด้วย เพราะนี่
คือเอกสารฉบับแรกที่สร้างขึ้นมาภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux ล้วนๆ
เราคงจะไม่ล้วงลึกลงไปกั บเรื่องของ X-Windows มากกว่านี้ เพราะระบบ GUI นั้นถูกออกแบบมา
จากแนวคิ ด ที่ จะให้ user สามารถสื่ อสารกั บคอมพิ วเตอรไ์ ด้ ง่ ายๆ อยู่แ ล้ ว นอกจากนั้ น GUI ของ
Linux ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อ "สนองตลาด " ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจเดิมของบรรดานักพัฒนา
ระบบในยุ ค ยุ คแรกๆ ... features หลายๆ อย่ างของ GUI ในโลกของ Linux จึงมี ความสามารถ
จำากัดจำาเขี่ยอยู่แค่ระดับการใช้งานพื้นฐานของสำานักงานทั่วๆ ไปเท่านั้นเอง และยังต้องรอการพัฒนาที่
หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่นี้ซะก่อน อิทธิฤทธิ์ด้าน GUI ของ Linux จึงจะเก่งอย่างที่หลายๆ คนคาดหวัง
... ดังนั้นเอง แม้ ว่า GUI ของ Linux จะมีความสวยงามและ "สนองตลาด " ได้ที่ระดั บหนึ่ ง แต่ความ
สามารถที่ แ ท้ จ ริ ง ของ Linux ยัง อยู่ ใ นรู ปของ command line มากกว่ าการสั่ งงานด้ ว ย mouse
อย่างที่นิยมกัน เพราะฉะนั้น มันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจำาเป็นต้องเรียนรู้คำาสั่งพื้นฐานแบบ
command line ของ Linux เอาไว้ เพื่ อ จะสามารถจั ดการกั บเครื่ อ งคอมพิ ว เตอรข์ องเราได้ อ ย่ า ง
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
แต่ก่อนที่จะกระโดดไปเล่าเรื่องของคำาสั่งพื้นฐานในระบบของ Linux ผมคิดว่าเราน่าจะทบทวนเรื่องที่
เล่ า มาทั้ ง หมดอี ก ที ดี ก ว่ า มั้ ย ... คื อ ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว เราเพิ่ ง จะจบไปแค่ 2 หั ว ข้ อ เองนะ คื อเรื่ อ งของ
Partitions แล้วก็เรื่ องของ Bootup Sequence :-) ... เรียกว่ าเพิ่งจะผ่ านเรื่ องของการติ ดตั้ งแล้ วก็
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ระบบขึ้ น มาเท่ า นั้ นเองนะ การที่ ผ มจะต่ อไปที่ เ รื่ องของคำ า สั่ งพื้ นฐานมั น ก็ สมควรอยู่ แ ล้ ว
ใช่รึเปล่า?!
boot

...

ในเรื่องของ Partitions นั้น Linux บังคับว่าอย่างน้อยต้องมี 1 partition ที่เรียกว่ า root หรือแทน
ด้วยเครื่องหมาย / ... แต่โดยมากเราจะจัดการแบ่งออกเป็น /, /boot, /usr, /var, /tmp และ /home
หรือบางครั้งก็จะใมีคนแบ่ งออกเป็น /usr/local เพิ่มไว้อีกก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
และความปลอดภัยของระบบ
ภายใน / หรือ root partition นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 5 directories ย่อยคือ /bin, /sbin, /dev,
/lib, และ /etc ... ถือเป็น 5 directories ที่ไม่สามารถจัดวางไว้คนละ partition อย่างเด็ดขาด
/boot

ทำาหน้าที่แค่เก็บรักษา boot images ของ Linux kernel ไว้เท่านั้น

เป็นพื้นที่สำาหรับติดตั้งโปรแกรมประยุกตห์รือ applications ต่างๆ ซึ่งโดยมากแล้วในระบบการ
ติดตั้งมาตรฐาน applications ส่วนใหญ่จะติดตั้งลงไปใน /usr/local นั่นคือเหตุผลที่บางคนนิยมแยก
/usr/local ออกไปต่างหากอีก 1 partition
/usr

เป็นพื้นที่ ส่วนที่ใช้เพื่อการสื่ อสารไม่ ว่าจะเป็น e-mail, system log files, และ web server
รวมไปถึง cache ทีเ่ กิดจากการ download ไฟลต์่างๆ ด้วย
/var

/tmp

เป็นพื้นที่สำาหรับเก็บขยะประเภท temporary files ทั้งหลายของระบบ

คือพื้นที่ใช้งานเฉพาะตั วของ user แต่ละคน ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เก็บไฟลข์้อมูล และ config
ที่ตั้งค่าเอาไว้แบบ customized ของ applications ต่างๆ
/home

เมื่อติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว Linux ก็จะ boot ตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อให้เรา set ค่าบางอย่างอีกเล็ก
น้อยก่ อนที่จะเข้าสู่ ระบบจริ งของมั น และในครั้งต่อๆ ไป การ boot ระบบของ Linux ก็จะดำาเนินไป
ตามขั้นตอนปกติของมันคือ
1.
2.
3.
4.

BIOS initialization
Boot Loader
Kernel initialization
init starts and enters desired run level by executing:
• /etc/rc.d/rc.sysinit
• /etc/rc.d/rc and /etc/rc.d/rc?.d
• /etc/rc.d/rc.local
• X Display Manager if appropriate

ในทุกขั้นตอนที่ว่ามานี้ ไฟลท์ี่เป็นหัวใจสำาคัญในขั้นตอนสุดท้ายของการ boot ก็คือ /etc/inittab, และ
/etc/rc.d/rc.sysinit ซึ่ ง จะไปเรี ย กใช้ ง าน script ที่ ชื่ อ ว่ า /etc/rc.d/rc และ /etc/rc.d/rc?.d ...
ทั้งนี้ user ยังสามารถเพิ่มเติม script ของตัวเองไว้ใน /home ของตัวเองได้ด้วย โดย Linux จะเรียก
script ที่เขียนเพิ่ มเติ มนี้ จากใน script ที่ชื่อว่ า /etc/rc.d/rc.local ... ให้สังเกตด้ ว ยว่ าทุ กๆ script
ทีเ่ อ่ยถึงนั้นจะถูกเก็บอยู่ใน directories ย่อยของ /etc ทั้งสิ้น ... และเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้ว
Linux ถึงจะ load ส่วนที่เ ป็น graphic ของมั นที่เรียกว่ า X-Windows ขึ้นมา ขึ้นอยู่ กับว่ าเราเลือก
ใช้ run level ไหน

47.32

Linux Basic Lessons

พืน้ ฐานการใช้งานทัว่ ๆ ไปของ Linux
หลังจากที่เราทำาการติดตั้ง Linux เรียบร้อยแล้ว เครื่องก็จะถูก boot กลับขึ้นมาใหม่และจะมาหยุดให้
เราเติมชื่อของ user และรหัสผ่าน หรือ password เพื่อจะเข้าไปใช้งานระบบ ... โดยปกตินั้น เราจะ
ถูกบังคับให้ต้องบันทึก password ของ root กันตั้งแต่ระหว่างการติดตั้ งอยู่แล้ว (ชื่อว่า root นี้เป็น
user's name พิ เ ศษที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงใดๆ ในระบบของ Linux จะถื อ ว่ า เป็ น
super-user หรือ system admin) ... และหลังจากการติ ดตั้งครั้งแรก เราก็จะมีโอกาสเพิ่ มเติมชื่อ
user อื่นที่ไม่ใช่ root อีกอย่างน้อย 1 ชื่อ ... เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ เริ่มจากการเพิ่มชื่อ user เหมือน
กับตำาราอื่นๆ เพราะการเพิ่มชื่อให้กับ user นั้นผมถือว่าเป็นธุระของ admin หรือ root ซึ่งจะมีคำาสั่ง
อื่นๆ และส่วนประกอบอื่นอีกหลายตัวที่ต้องพูดถึง ก็เลยจะเก็บรวบยอดไปเล่าทีหลังดีกว่า
ตอนนี้ ผมจะสมมุติว่าพวกเราเข้ามาสู่ตัวระบบเรียบร้อยแล้ว

...

ปกติหลังจากที่ login เข้าไปในหน้า graphic ของ Linux มันก็จะโล้นๆ เกลี้ยงๆ กับมี icons อยู่ซัก
3-4 icons มีแถบเมนู ที่อาจจะอยู่ ด้ านล่ างหรื อด้ านบนก็ แ ล้ วแต่ ความถนั ดของแต่ ละคน ... ตรงนี้ ไป
หาทดลองกันเอาเองแล้วกัน ทดลองจับ mouse แล้ว click ไป click มา เดี๋ยวก็คุ้นไปเองแหละ ...
ซึ่งในกรณีของ user ทั่วๆ ไปเขาก็เริ่มใช้งานกันดุ่ยๆ จากตรงนี้เลย ไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีก มีเมนูแค่ไหน
มี icons อะไรก็ "ถู่ซี่" กันไปแค่นั้น (คำาว่า "ถูซ่ ี่" คือการออกเสียงที่ถูกต้อง แต่คนไทยชอบทำาเป็นมีเสน่ห์จากการ
ออกเสียงไม่ชัดว่า "ทู่ซี้" ทั้งๆ ที่ระบบอักขระของเราสามารถเลียนเสียงได้สมบูรณ์อยู่แล้ว )

ส่วนประดาสาวก "ลัทธิ มือคัน " ให้ไป click ตรง icon ที่ มีคำาอธิ บายว่ า Terminal ในแถบ Menu
Bar หรื อหาก Linux ตั วที่ ติดตั้ ง นั้ นไม่ ยอมสร้ า ง icon นี้ไว้ ใ ห้ ก็ ให้ ไปที่ เมนู System Tools แล้ว
เลือกตัวที่ มีคำาอธิบายว่า Terminal ก็ได้ ... แล้วก็จะมี window ขนาดกลางๆ ปรากฏขึ้นมาอย่ างที่
เห็นในรูป ... แต่ถ้าชอบแบบ pure text เลยนะ ให้กด Ctrl-Alt-<Function Key> ... โดยสามารถ
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เลือกกดได้ ตั้งแต่ F1 จนถึ ง F6 ... ส่ วน F7 จะเป็นหน้ าจอที่ ระบบจองเอาไว้ เป็ น graphic mode
โดยเฉพาะ (ไม่ได้ dump หน้าจอที่เป็น pure text ไว้ให้นะ เพราะดูเหมือนจะทำาไม่ได้ )
ที่ต้องพาออกมาดูในส่วนที่เป็น Terminal หรือ Text Mode ของ Linux ก็เพราะตรงส่วนนี้ ถึงจะมี
อะไรให้เรียนรู้เยอะกว่า แล้วก็ถ้าไม่ ลืมกันน่ ะนะ ผมก็เคยตั้งข้อสั งเกตไว้ว่า Linux นั้นมีพื้นเพดั้งเดิม
มาจาก command line เพียง mode เดียว และพัฒนาส่ วนที่ เป็น graphic ขึ้นมาสนองความต้ อง
การของตลาดเท่านั้น โดยความสามารถที่ มีทั้งหมดยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็น graphic interfaced
อย่างสมบูรณเ์ท่ าที่ควร ... ดังนั้น graphic mode ของ Linux ก็สนองความต้ องการของ user ไป
ได้กลุ่มหนึ่ง (ประมาณ 70%-80% ของคอมพิวเตอรใ์นสำานักงานทั่วๆ ไปเท่านั้น ) แต่ก็ยังขาดๆ เกินๆ
สำาหรับ user อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของ admin กับการใช้งานแบบเฉพาะกิจเฉพาะทางบางจำาพวก
หรือพวกบ้า software ประเภทที่ชอบมีให้ครบทุกตระกู ลแต่ ไม่ เคยใช้งานจริงหลากหลายขนาดนั้น
(อย่างใน Microsoft Windows ที่เครื่องของผม เป็นต้น )

คำาสั่งพื้นฐานจริงๆ ที่ไม่มีทางเลี่ยงเลยก็คือ การขอดูรายชื่อของไฟล์, การ copy
ไฟล์, การสร้างไฟล์, การลบไฟล์, แล้วก็คำาสั่งที่เกี่ยวกับ directory ต่างๆ ... ซึ่ง
ในโลกของ Microsoft Windows เขาก็พยายามทำาเป็นลืมๆ จนไม่ยอมพูดถึงกันอีกแล้ว เพราะมัวแต่
ไปใช้งานแบบ graphic ที่อุ้ยอ้ายกว่ าในหลายๆ ลักษณะของงาน ... เพราะฉะนั้ นผมก็จะไม่ ต้องไป
เปรียบเทียบกับอดีตอย่าง DOS ว่าเป็นยังไงมายังไงอีกหรือว่าเคยมีการใช้คำาสั่งแบบไหน ... เราจะว่า
กันเฉพาะ command line ของ Linux เพียง OS เดียวไปเลยดีกว่า
เอาล่ะนะ ... คำาสั่งแรกก็คือ ls (แอล-เอส ที่เป็นตัวพิมพเ์ล็กนะ )

ls

นี่คือคำาสั่งเพื่อขอดูรายชื่อของไฟลท์ี่อยู่ใน directory ต่างๆ ปกติก็จะเรียกใช้แค่ ls เฉยๆ แต่
หากต้องการเห็นรายละเอียดของไฟลต์่างๆ ด้วยก็จะเติม parameter ต่อท้ายเล็กน้อยคือ -l
(ขีด-แอล)

ในรู ปที่ เห็นนั่นก็ คือผลลั พธข์องวิธีสั่ง ls กั บ ls -l ... ครั้งแรกจะเห็ นแต่ชื่ อไฟลเ์รียงไปตาม
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แนวขวาง แต่พ อสั่ งด้ ว ย ls -l มันก็ จะเรี ยงชื่ อไฟลล์งมาทางแนวตั้ ง พร้อมๆ กั บแสดงราย
ละเอียดต่ างๆ ของไฟลเ์ช่นว่าใครเป็นเจ้าของ , ขนาดกี่ bites, ถูกสร้างขึ้ นมาเมื่ อไหร่เอาไว้
ด้วย ... เราจะข้ามรายละเอียดพวกนี้ไปก่อนนะ เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าอีกเยอะ

cp

คือคำาสั่ งที่ใช้ในการคั ดลอก หรือ copy ไฟล์ รูปแบบในการใช้หรื อ syntax ของมั นก็ง่ ายๆ
แค่ว่า cp <source> <target> ... อ่านกันง่ายๆ แบบไทยๆ ว่า "ก็อปปี้จากไหนไปไหน "
เท่านั้นเอง ... เช่นสมมุติว่าจะ copy ไฟลช์ื่อว่า ZhuqiDOX-II.sxw ไปเป็น ZqDX2.sxw
เราก็สั่งอย่างนี้ครับ ...
cp ZhuqiDOX-II.sxw ZqDX2.sxw

อย่างนี้เป็นต้น หลังจากกด <Enter> เราก็จะได้ไฟล์ 2 ตัวที่เหมือนกันแต่ใช้ชื่อแตกต่างกัน

rm คือคำาสั่งที่ใช้เพื่อการลบไฟล์ ปกติก็จะใช้แค่ rm <ชื่อไฟล์> ... ซึ่งการจะใช้งานคำาสั่ งนี้ต้อง
ระมัดระวังซักหน่อย เพราะว่าระบบปกติของ Linux นั้น การลบไฟลใ์น text mode คือการ
ลบจริง ไม่ใช่แค่เอาใส่ใน trash แบบที่เห็นใน graphic mode ซึ่งเรายังมีโอกาสกู้ คืนกลั บ
มาได้บ้าง (ถ้าจะให้ text mode มี feature คล้ายๆ อย่างนี้ต้องมีการกำาหนดค่ าบางอย่าง
ไว้ต่างหาก

ในกรณี ของการสร้ างไฟลน์ั้ น หากไม่ มีการใช้ software อย่ างอื่ นเข้ามาปะปนเลย มันก็ จะเป็ นการ
สร้าง text file ธรรมดาเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว Linux ก็จะมีคำาสั่งในการสร้างไฟลเ์ล็กๆ ประเภท line
editor อยู่บ้างเหมื อนกั น แต่ผมจำาชื่ อไม่ได้แล้ วล่ ะ เพราะส่ วนใหญ่ ของการสร้าง text file ในโลกของ
Linux นั้น เขาจะใช้อภิมหาอมตะนิระนดรก
์ าลอย่าง vi เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเอง
การสร้ างแค่ text file อาจจะฟั งดู เป็ นเรื่ องบ้ าๆ บอๆ สำาหรั บคนที่ เติ บโตมากั บ software เถื่อนที่
สามารถสร้างงานได้สารพัดชนิดด้วยเครื่องคอมพิวเตอรป์ระจำาตัว ... แต่สำาหรับ Linux ที่เป็นอีกโลก
ของเหล่ า โปรแกรมเมอรห์ รื อ developers แล้ ว นั้ น แค่ text file ธรรมดาๆ ที่ ผู ก โยงกั น ไว้ ด้ ว ย
ไวยากรณท์างโปรแกรมคอมพิวเตอรภ์าษาใดภาษาหนึ่ง ก็อาจจะก่ อให้เกิดผลลัพธท์ี่ user ธรรมดาๆ
อย่างเราๆ ไม่มีทางเข้าใจได้เลย
สำาหรับ vi ที่เป็น text editor ยอดนิยมของชาว Linuxian นั้น ผมคิดว่าจะไม่เล่าไว้เลยดีกว่า เพราะ
รายละเอียดเยอะขนาดที่สามารถเขียนเป็นตำาราต่างหากได้เล่มหนึ่งเลยทีเดียว ประกอบในระบบปกติ
ที่ติดตั้ ง Linux ไว้แล้ วนั้ น จะมี คำาสั่ ง vimtutor เอาไว้ เรียนรู้ แ ละฝึ กหั ด vi อยู่แล้ว ด้ วย ... แล้ วก็ที่
สำาคั ญสุ ดๆ เลยนะ ... vimtutor ที่ว่านั้ นเป็ นแค่ text file ธรรมดาๆ ที่ผูกโยงกั นไว้ ด้วยไวยากรณ์
พิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่า shell script ... หนึ่งในอานุภาพที่ร้ายกาจที่สุดของ Linux เลยทีเดียว

mv เล่ า เรื่ อ งคำ า สั่ ง พื้ น ฐานต่ อ

... mv เป็ น คำ า สั่ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการ "ย้ า ยไฟล์ " ให้ ไ ปเก็ บ ไว้ ใ น
directory อื่น หรืออาจจะเป็ น "ชื่ออื่ น " ก็ได้ ... อย่ าลืมว่า Linux จัดการทุกเรื่ องอยู่ บนพื้ นฐานของ
filesystems เท่ า นั้ น คื อ มองทุ ก ๆ องคป
์ ระกอบเป็ น "ไฟล์ " ไปหมด ... รู ปแบบของคำ า สั่ ง mv ที่
เป็น mv <source> < target> นั้น หากเรากำาหนด <target> ให้เป็นเพียงชื่อไฟลอ์ี กชื่ อหนึ่ ง
Linux ก็ จ ะถื อ ว่ า เป็ น การ "เปลี่ ย นชื่ อ " แล้ ว ก็ จั ด เก็ บ ไฟลน
์ ั้ น ๆ ไว้ ที่ directory เดิ ม ... แต่ ห าก
<target> มีการกำ าหนดให้ มีชื่ อของ directory กำากั บไว้พ ร้อมกั บชื่ อไฟล์ Linux ก็จะถื อว่ าเป็ นการ

ย้ายที่เก็บไฟล์ ส่วนว่าจะเป็นชื่อเดิมหรือไม่ก็ชึ้นอยู่กับการกำาหนดของเราอีกเช่นกัน
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คำาสั่งพื้นๆ ที่เกี่ยวกับไฟลข์อง Linux ก็จะมีกันแค่ 4 คำาสั่งนี้เป็นหลักเท่านั้นแหละครับ ทีนี้เราก็มาถึง
เรื่องของ directory กันมั่ง

mkdir

ใช้ในการสร้าง directory ใหม่ วิธีใช้ก็แค่สั่ง mkdir <ชือ่ directory>

rmdir

ใช้ในการลบ directory ใด directory หนึ่ง รู ปแบบคำ า สั่ งก็ จะคล้ ายๆ กับตอนที่
สร้ า งคื อ rmdir <ชื่ อ directory> ... แต่ ห าก directory นั้ น ๆ มี ไ ฟลห์ รื อ
sub-directory อยู่ ด้ ว ย เราก็ จ ะต้ อ งไล่ ล บไฟลห
์ รื อ sub-directory ย่ อ ยๆ ทั้ ง
หมดออกไปก่ อน จึงจะสามารถลบ directory ระดับบนสุดออกไปได้ ... ซึ่งเป็นวิธี
การที่โบรำ่ าโบราณแต่ ก็ ปลอดภั ยดี แต่สำาหรั บคนที่ ชอบทำาอะไรๆ ให้รวบรั ด เราจะ
ใช้คำาสั่งว่า rm -rf <ชื่อ directory> แทน ซึ่งจะลบทั้งไฟลใ์น directory นั้นๆ
รวมทั้งตัว directory ที่ระบุออกไปทั้งหมดพร้อมๆ กัน ... แล้วก็อย่าลื มว่ามันกู้คืน
ไม่ ได้นะ โปรดใช้ อย่ างระมั ดระวั งสุ ดๆ โดยเฉพาะ rm -rf * จะรุ นแรงขนาดทำ าให้
ทุกอย่างพังพินาศได้ในเวลาเพียงพริบตาเท่านั้นเอง

cd

ใช้ในการย้ายตำาแหน่งของการปฏิบัติงานของเราไปยัง directory ต่างๆ ของระบบ
คำาสั่งก็ไม่มีอะไรมาก ก็แค่ cd <ชือ่ directory> เท่านั้นครับ

ถือว่าทบทวนความจำากั นตรงนี้ นิดหนึ่ ง สำาหรับเครื่ องหมายที่ใช้ขั้นระหว่ างชื่อไฟลก์ั บชื่ อ
ในระบบของ Linux ... เขาใช้เครื่องหมาย slash ( / ) เป็นตัวขั้นนะครับ ตัวอย่างเช่น
/home /viruch /dosemu
หรือ
/usr /share /wallpapers /ZhuqiFr act .bmp
อย่างนี้เป็นต้น

directory

ดังนั้น เวลาจะ cd ไปไหนต่อไหน หรือจะระบุ ชื่อไฟลอ์ะไรตรงไหนของระบบ ก็ต้อง key ให้มันครบๆ
และสะกดอย่างถูกต้องพร้อมกับต้องใช้ตัวพิมพใ์หญ่ -พิมพเ์ล็กให้แม่นยำาเสมอด้วย ... ตรงนี้ของแทรกชื่อ
directory พิเศษไว้ 3 ตัวด้วยครับ

.
..
~

(จุดเดียว ) จะหมายถึง current directory

ที่เราทำางานอยู่
(2 จุด) จะหมายถึง parent directory ของ directory ปัจจุบันของเรา
(เครื่องหมาย tile) หมายถึง home directory ของ user นั้นๆ ที่ใช้งานระบบอยู่

ตัวสุ ดท้ายที่ ถือว่ าพื้นๆ และจำาเป็ นพอสมควรก็ คือ exit ที่เราเอาไว้ออกจาก Terminal หรือคำาสั่ ง
logout ในกรณี ที่เรากระโดดออกไปที่ text mode จริงๆ ด้วยการกด Ctrl-Alt-<Fn-Key> ตั้งแต่
แรกเลย ... เพราะผมนึกอยากจะหยุดตรงนี้ก่อนแล้วล่ะ :-)
คำาสั่งพื้นฐานมากๆ กลุ่มนี้ ก็คือสิ่งที่ user ทุกคนต้องรู้ก่อนที่ จะเริ่ มออกทั วรใ์นระบบ filesystems
ของ Linux ในตอนต่อๆ ไปครั บ คนที่ คุ้นเคยกั บคอมพิวเตอรม์านานโดยเฉพาะกับ MS-DOS ที่มี
คำาสั่งคล้ายๆ จนเกือบจะเหมือนกันเลยนั้น อาจจะรู้สึกว่าคำาสั่งเหล่านี้ไม่คู่ควรกับการเปลืองกระดาษ ...
แต่สำาหรั บคนที่ แทบจะคลั่ งใจตายเวลาเห็น prompt กระพริ บๆ อยู่ตรงหน้าจอนั้ น ... ช่วยกั นจำาไว้
หน่อยก็จะดีนะครับ เพราะผมคิดว่าถึงเวลาออกทัวรก์ันจริงๆ แล้วล่ะ :-)
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ประถมบทของ Linux
อยากจะบอกว่ าที่เล่าไปเมื่อไม่ กี่คำาสั่งที่ผ่านมานั้น ผมถือว่าเป็นความรู้ในระดับ "อนุบาล" เท่านั้นเอง
แบบเดียวกั บที่เด็กๆ ต้องรู้วิธีช่วยเหลือตัวเองขั้นพื้นฐานไว้บ้างก่อนที่จะเริ่มก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษา
จริงๆ ... หลังจากนั้น เด็กๆ ก็จะเริ่มงงกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองง่ายขึ้นเรื่อยๆ :-)
"การงง"

เปน็อำกำรทีด่ แี ละมีประโยชน์ตอ่ ระบบกำรเรียนรู้ของมนษุย์เปน็อย่ำงมำก เพรำะขณะที่
เรำเริ่มงงนั้น จะหมำยถึงกลไกในสมองเริ่มทีจ่ ะตอบสนองต่อสิง่ เร้ำภำยนอก และมีกำรประมวลผล
เพื่อแยกแยะระหว่ำงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ยังไม่รู้ สมองจะพยายามหาจุ ดต่ อรอยเชื่อมเพื่อสั งเคราะห์
ประสบการณต์่ างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน อันจะนำาไปสู่ การเกิดขึ้นขององคค์วามรู้ ใหม่ๆ ... ยิ่งเด็กๆ
เกิดอำกำรงงได้ง่ำยเท่ำไหร่ ก็จะยิง่ มโีอกำสเรยีนรู้ได้มำกข้นึเท่ำนั้น ... ถ้าบังเอิญมันไม่ท้อ
แท้สิ้นหวังไปซะก่อนนะ :-)
เอาล่ะนะ ... เพื่อที่จะให้พวกเรางงกันได้อย่างอิสระ ผมขอแนะนำาให้ใช้คำาสั่ง man <ชือ่ คำำสัง่ >
คำ าสั่ ง man ย่ อมาจากคำ า ว่ า manual มีเ อาไว้ เ พื่อเปิ ดอ่ า นคู่ มื อ หรื อเพื่ อเรี ยนรู้ วิ ธีใช้ คำา สั่ งต่ า งๆ
เกือบจะทั้งหมดของ Linux เลยก็ว่าได้ ก็ไปทดลองเปิ ดคู่ มือของคำาสั่งระดับอนุบาลที่เล่าไปแล้วนั่นดู
แล้ ว กั น เพราะมั น มี options หรื อ parameters ให้ เ ลื อ กใช้ ไ ด้ อี ก เยอะมาก ทั้ ง ยั ง สามารถเอา
options เหล่านั้นมาผสมผเสกันได้อีกต่างหาก ... เวลาจะออกจาก man ก็ให้กด q เพื่อกลับออกมาที่
system prompt ตามเดิม ... ไปลองกันเองนะ ...
ทีนี้ ... ผมจะย้อนกลับไปที่คำาสั่ง ls -l
เวลาที่เราใช้ คำาสั่ งนี้ Linux ก็จะตอบสนองด้วยการแสดงรายชื่อของไฟลพ์ร้อมรายละเอี ยดประกอบ
ออกมาเต็ มไปหมด โดยในแต่ ละบรรทั ดที่ เห็น ก็จะเป็ นรายละเอีย ดของไฟลเ์พียง 1 ไฟลเ์ท่ านั้ น ...
อะไรถึงจะต้องมากมายกันขนาดนั้น ?
- rw-r—-r--

1

root

root

325

Oct 16 07:21

auto.master

d rwxr-xr-x

2

root

root

4096

Jan 24 04:57

autopackage

l rwxrwxrwx

1

root

root

22

Jan 18 04:43

grub.config

3

4

5

1

2

ยกตัวอย่างมาให้ ดู 3 ไฟลแ์ล้วกั น ผมระบาย
เล่าได้ถนัดๆ หน่อย

6
shade

7

8

กับระบุตัวเลขกำากั บเป็นแถบๆ เอาไว้นะ จะได้

column 1

เป็นตั วแสดงคุ ณสมบั ติของไฟลน์ั้ นๆ ว่าเป็น file (-) , directory (d) , link (l) ,
หรืออาจจะเป็น block device (b) ... column 1 นี้เป็นอักษรตัวเดียวและมักจะ
เขียนติดกันพรึดกับ column 2 ไปเลย ไม่ได้เว้นห่างๆ อย่างในตัวอย่างนี้

column 2

เป็ นส่ ว นที่ แสดง permission ของไฟลน์ั้ นๆ ... ตรงส่ ว นนี้ ประกอบด้ ว ยอั กษร 3
ชุ ด ที่ เ หมื อ นๆ กั น โดยแต่ ล ะชุ ด ก็ จ ะมี อั ก ษรได้ 3 ตั ว คื อ r w และ x ... คื อ
rwxrwxrwx ... แต่อาจจะมีการเปิ ดๆ ปิดๆ สิทธิ์ เหล่านี้ สลั บไปสลั บมาดั งที่เห็นใน
ตัวอย่างข้างบนนั่น
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ชุ ดแรกเป็ น ส่ ว นของ user หรื อเจ้ า ของไฟล์ , ชุ ดถั ดมาตรงกลางเป็ น ของ user's group
หรือผู้ใช้อื่นๆ ที่อยู่ใน group เดียวกับเจ้าของไฟล์ , ชุดหลังสุดด้านขวาก็จะเป็นเรื่อง
ของ other user หรือผู้ใช้อื่นๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของไฟล์ ทั้งยังไม่ได้อยู่ ใน group เดียว
กับเจ้าของไฟลอ์ีกต่างหาก
r ที่เห็ นนั้ นย่ อ มาจาก read หมายถึ งสิ ทธิ์ ใ นการ "อ่ าน " ไฟลน
์ ั้ นๆ หรือ "เปิ ด" ไฟลน์ั้ นๆ

ออกมาดูเนื้อหาข้างใน หรืออาจจะสั่งให้อ่านไปออกที่เครื่องพิมพ์ อย่างนี้เป็นต้น

w ย่อมาจาก write หมายถึงสิทธิ์ในการ "เขียน" ไม่ว่าจะเป็ นการเขียนเพิ่มเติมหรือลบบาง

สิ่งบางอย่างออก รวมทั้งการสั่งลบทิ้งไปทั้งไฟล์

x ย่อมาจาก execute หมายถึ งการสั่ งให้ ไฟลน
์ ั้ นๆ ปฏิบัติงานตามโปรแกรมที่ ถูกกำ าหนด

เอาไว้ ภายในตั ว ของมั น ... ตรงนี้ จะแตกต่ างจากโลกของ Microsoft Windows
หรื อ MS-DOS ที่ ความสามารถในการ execute ไฟลใ์ ดไฟลห์นึ่ งนั้ น มั กจะผูก
ติดอยู่ กั บการกำ าหนดชื่ อให้ กั บไฟลเ์ สมอเช่ นต้ องเป็ น .com .exe หรือตั วอื่ นๆ ที่
กำ า หนดไว้ อ ย่ า งตายตั ว ด้ ว ย OS ... แต่ ใ นโลกของ Linux จะกำ า หนดผ่ า นระบบ
permission ของไฟลแ์ทน จึงหมายความว่ าไฟลใ์ ดๆ ก็ตามแม้ ว่าจะเป็ นโปรแกรม
ที่เขี ยนเอาไว้ อย่ างถู กต้ อง แต่ หากไม่ ได้ รั บการกำ าหนดสิ ทธิ์ ให้ สามารถ execute
ไฟลน์ั้นๆ เราก็จะไม่สามารถ load ขึ้นมาสู่การปฏิบัติงานใดๆ ได้เลย

มาดูไฟลใ์นตั วอย่างกั นหน่อย ไฟลแ์รกที่ ชื่อว่ า auto.master นั้นมีข้อมูลที่กำาหนดไว้เป็ น rw - - r - - r - - หมายความว่ามั นเป็น "ไฟลธ
์ รรมดา " ที่สามารถอ่านและเขียนได้โดย
เจ้าของไฟล์ แต่จะอ่านได้เพียงอย่างเดียวสำ าหรั บคนอื่ นๆ ไม่ว่าจะอยู่ group เดียว
กั บเจ้ าของไฟลห์ รื อไม่ ก็ ตาม ... ข้ามไปตั วที่ 3 ก่ อน มั น มี ข้ อมู ล ที่ กำา หนดไว้ เ ป็ น
lrwxrwxrwx หมายความว่ า มั น เป็ น เพี ย ง link ไม่ ใ ช่ เ ป็ น ตั ว ไฟลจ์ ริ ง ๆ และ
กำาหนดให้ทุกๆ user ของระบบสามารถ "อ่าน" , “เขียน" , หรือ execute ให้มัน
ปฏิบัติงานได้ เพราะเปิดสิทธิ์เอาไว้เต็มทั้ง 3 ชุด
ไฟลต์ั ว อย่ า งที่

2 นั้ น เป็ น directory เพราะมี bit แรกของชุ ด ข้ อ มู ล เป็ น ตั ว d โดยมี
permission เป็ น drwxr-xr-x ซึ่ ง permission ของ directory จะเพี้ ย นไป
จากของไฟลบ์้างเล็กน้อย เพราะ r จะหมายถึงมี สิทธิ์ มองเห็นชื่อของ directory นี้
และ w จะหมายถึ ง มี สิ ท ธิ์ ใ นการเพิ่ มไฟลห์รื อ ลบไฟลอ์ อกจาก directory นี้ ใน
ขณะที่ x จะหมายถึง access หรือสิทธิ์ในการเข้าไปเห็นสิ่งที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ภายใน
directory นี้เท่านั้น ... แต่ทั้งหมดนั้นก็ยังคาบเกี่ยวกับ permission แบบไฟลด
์ ้วย
เหมื อ นกั น เช่ น directory ที่ มี permission เป็ น dr-xr-xr-x จะกลายเป็ น
directory ที่ไม่ มีใครสามารถเอามั นออกไปจากระบบ เพราะการลบไฟลห
์ นึ่งๆ จะ
ต้ อ งมี สิ ท ธิ์ w อยู่ ใ น permission นั้ น เสมอ หรื อ directory ที่ มี permission
เป็น d - -x - -x - - x ก็จะกลายเป็น directory ที่ user สามารถเข้าไปได้ แต่จะไม่
เห็นไฟลห์รืออะไรอื่นใดข้างในเลย เพราะไม่มีสิทธิ์ในการ read ที่จะต้องกำาหนดเอา
ไว้ตั้งแต่ระดั บ directory ด้วยเสมอ ... หรือแม้แต่ สิทธิ์ w ที่สามารถเขียนหรือลบ
ไฟลก์็เหมือนกั น หากไม่ได้ รับอนุญาตตั้งแต่ ระดั บ directory แล้ว user หนึ่งๆ ก็
จะไม่สามารถลบไฟลใ์ดๆ ออกจาก directory นั้นๆ เลย ไม่ว่า user นั้นจะมีสิทธิ์
ในระดับไฟลม์ากแค่ไหนก็ตาม :-) ... มึนดีมั้ยล่ะ?

column 3

เป็นจำานวนนับของ hard link ทีช่ ื่อของไฟลน์ั้นๆ มีอยู่ในระบบ (เรื่อง link จะเอาไว้

47.38

Linux Basic Lessons

เล่าทีหลังครับ)
column 4

ชื่อเจ้าของไฟล์ ... การเป็นเจ้าของไฟลจ์ะหมายถึงสิทธิ์ในการกำาหนด
ให้กับไฟลน์ั้นๆ ด้วยคำาสั่ง chmod ได้

column 5

ชือ่ group ของเจ้าของไฟล์ หรือ group ที่ต้องการให้เกี่ยวข้องกับไฟลน์ั้น

column 6

ขนาดของไฟลท์ี่คำานวณเป็น bites

column 7

วันที่และเวลาที่ไฟลน์ั้นๆ ถูกสร้างขึ้น หรือหมายถึงวันที่สุดท้ายที่ไฟลน์ั้นถูกแก้ไข

column 8

ชื่อของไฟล์ ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้ ตัวพิ มพเ์ ล็ก เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้เรียกหา
เนื่องจากระบบการเรี ยกชื่ อไฟลข์อง Linux นั้นจะเป็ นพวก case sensitive คือ
ไฟลท์ี่ชื่อว่า ZHUQ, zhuq, Zhuq, ZHuq, ฯ จะหมายถึงคนละไฟลไ์ปเลยในโลก
ของ Linux :-) เพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังในการตั้งชื่อไฟล์ เพราะอาการแบบนี้อาจ
จะทำ า ให้ Microsoft Windows กลายเป็ น บ้ า ไปได้ ง่ า ยๆ หากจะมี ก าร share
ไฟลใ์ห้ใช้งานร่วมกัน

permission

ไหนๆ ก็ลากมาจนถึงเรื่อง permission bits กันแล้ว เพราะฉะนั้นผมก็จะเล่าต่อที่เรื่องนี้ไปเลยก่อนที่
จะพูดถึงเรื่องอื่นๆ ต่อไป คำาสั่งที่เกี่ยวกับ permission bits ก็คือ chmod
เป็ นคำาสั่ งที่ มี options ได้หลายรูปแบบ แต่ แบบที่ นิยมใช้มากที่ สุดก็ คือแบบที่ ใช้ ตัวเลขใน
การกำาหนด permission เพราะ key กันน้อยๆ และรวดเร็ว แต่ก็อาจจะเข้าใจยากกว่าแบบที่กำาหนด
ด้วยตัวอักษรตรงๆ ... ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณด์้วย เพราะมันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป
chmod

วิธีการกำาหนดเป็นตัวเลขคือ r = 4, w = 2, x = 1 ... ก็เลยทำาให้ rwx = 7, rw- = 6, r-x = 5
ตัวอย่างเช่น ถ้าจะกำาหนด permission ให้เป็น rwxr-xr-x เราก็จะสั่งว่า
chmod 755 <ชือ
่ ไฟล์/ชือ่ directory>

แทนที่จะสั่งว่า

chmod u=rwx,g=rx,o=rx <ชือ
่ ไฟล์/ชือ่ directory>

หรือ

chmod u+r+w+x,g+r+x,o+r+x <ชือ
่ ไฟล์/ชือ่ directory>

อย่างนี้เป็ นต้น :-) ลองดู ความรุ่ มร่ ามของคำาสั่ งกั นเอาเอง ... แต่ทำาไม r=4, w=2, x=1 นั้นมันเป็ น
เรื่องของการแปลงค่ าเลขฐานสองครั บ ทั้ง r, w, x นั้นหากเปิดสิ ทธิ์ ให้ ก็หมายถึ ง 1 แต่ หากปิ ดไว้ ก็
หมายถึง 0 ดังนั้น rwx หากเขียนเป็นเลขฐานสองก็คือ 111 เมื่อแปลงกลั บมาเป็นเลขฐานสิบจะมี ค่า
อย่างนี้ครับ หลักแรกมีค่าเท่ากับ 20=1 หลักที่สองมีค่าเท่ากับ 21=2 และหลักที่สามมีค่าเท่ากับ 22=4
อย่างนี้เองแหละครับ เวลากำาหนด permission เป็น rwx จึงมีค่าเท่ากับ 4+2+1=7 นั่นเอง
ก็คงต้องนั่ งนิ่ งๆ แล้วทำาความเข้าใจกั นหน่ อยล่ ะครั บ หรืออาจจะเปิดดูวิธีใช้คำาสั่ ง chmod ด้วยการ
เรี ย ก man chmod ดู ก็ ไ ด้ เนื่ อ งจาก Linux เป็ น ระบบแบบ multi-users และการกำ า หนด
permission ก็เป็นงานเบื้ อต้ นของระบบ security ซะด้วย เพื่อที่จะไม่ให้ user ซี้ซั้วไปเขียนหรือไป
ลบไฟลท์ี่เจ้าของงานเขาไม่ยินยอมพร้อมใจ
นอกจาก permission แบบพื้ นๆ นี้แล้ว Linux ยังมี bit ที่ซ่อนไว้ อีก 1 bit เรียกว่ า sticky bit ซึ่ง
จะสลั บซั บซ้ อนกว่า และผมคิดว่ าไม่ อยากเล่าด้วยตัวอักษรเพราะมั นอธิบายด้วยปากเปล่ าจะง่ ายกว่า
และจริงๆ ก็ยังมีเรื่องของ attribute ของไฟลท์ี่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึง เพราะ Linux ที่เติบโตมากับโลก
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แบบ community หรือ communist นั้น อาจจะไม่ค่อยพะวักพะวงกับเรื่ องของการป้องกันความรั่ว
ไหลหรือเรื่องจุกๆ จิกๆ ใน "โลกแบบทุนนิยม" เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่มีการกำาหนดรายละเอียดบางอย่างเอา
ไว้แล้วตั้งแต่ ในระดั บของ kernel ด้วยซำ้าไป ... ผมเองก็เคยเห็นแค่ ผ่านๆ และยังอยากจะหาเอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาศึ กษาเพิ่มเติม เพราะลำาพัง permission แค่ 9 bit เท่าที่เห็นนี้ ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการจริงในโลกของ network หรอกครับ !!
ถัดจากเรื่องของ permission ก็จะมาถึงเรื่องของ user's name กับ user's group ซึ่งตำารา Linux
ส่วนใหญ่จะจับมันไปอยู่ท่อนแรกๆ ด้วยซำ้าไป ทั้งๆ ที่มันเป็นงานของ admin หรือ root ไม่ใช่ธุระของ
user ทั่ ว ๆ ไป ... ในความรู้ สึ ก ของผมเองนะ คำ า สั่ ง ในการเพิ่ ม หรื อ ลดหรื อ การ
บริหารระบบ user นั้นต้องเอาบทสุดท้ายเลยครับ :-) เพราะหากว่าตัวเราเองยังไม่รู้จะ
ทำาอะไรอย่างอื่ นต่อ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมี user ที่ไหนที่เขาจะยอมมาใช้เครื่องของเรา ? แล้วถ้า
user นั้นๆ เกิดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆ เราเองที่ทะลึ่งติดตั้งระบบอย่างงูๆ ปลาๆ นี้ ยังจะไปช่วยแก้ปัญหา
หรือทำาอะไรให้กั บเขาได้ บ้าง ? ... อย่ากระนั้นเลย ... ผมยังไม่อยากเล่ าเรื่องของการเพิ่มหรือลดหรือ
การบริหารระบบ user ในตอนนี้หรอก !!..
ยังไงซะเราก็เป็นคนที่ติดตั้งระบบทั้งหมดด้วยตัวเองเองมาตั้งแต่แรก ดังนั้นก็เป็นเราเองอีกนั่นแหละที่
เป็นผู้กำาหนด password ของ root หรือ admin ของเครื่ องที่ เราจัดการอยู่ เราจึงควรจะสนใจราย
ละเอียดในหน้าที่ของ root ก่อนที่จะไปสนใจว่าใครจะเข้ามาใช้งานในระบบของเราเวลานี้ ... เพราะงั้น
ผมก็เลยจะย้อนกลับไปให้ไกลกว่า ls -l อีกซักหน่อย ... ย้อนกลับไปถึงตอนที่ติดตั้งระบบกันเลย
...

จำาได้ มั้ ยว่ าผมบอกไว้ ยังไงตอนที่ เริ่ มติ ดตั้ งระบบ ... เราอาจจะกำา หนด mount point มั นโดดๆ ไป
เลยแค่ จุ ดเดี ย วก็ คื อ / หรื อ root filesystem จากนั้ น ก็ เ ลื อ ก packages ที่ เ ราต้ องการให้ หนำ า ใจ
แล้วก็รอการติดตั้งทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง ... นั่นคือการลงทุนเวลา 1 ชั่วโมงที่เราจะได้เรียนรู้อะไร
บางอย่างที่สำาคัญของ Linux ตัวที่เราเลือก ...
เอาล่ะ !! .. ออกไปที่ Terminal อีกครั้ง แล้วเรียกใช้คำาสั่งนี้ครับ
df -hT

แล้วกด <Enter> ลงไป เครื่องที่ผมใช้งานอยู่ มันจะแสดงอย่างนี้ ...

Filesystem
/dev/hda4
/dev/hda3
none

Type Size
ext3 9.3G
ext3 97M
tmpfs 379M

Used
5.3G
14M
0

Avail Use%
3.6G
60%
79M
15%
379M
0%

Mounted on
/
/boot
/dev/shm

จะเห็นว่า เครื่องที่ผมใช้งานอยู่นั้นมันแบ่ง partitions ไว้แค่ 2 partitions เท่านั้นคือ / กับ /boot ...
อันนี้เนื่องจากข้ อจำากั ดบางอย่ างในตอนที่ ติดตั้ง เพราะมั นเป็นเครื่อง multi-platform ที่ลงคู่ กันกั บ
Microsoft Windows ซึ่ ง แยก partitions ไว้ ค่ อ นข้ า งจากมากแล้ ว ก่ อ นที่ จ ะลง Linux ... เอ้ า ! ..
เราดูกันแค่เห็นๆ นี่แหละ
พื้นที่ของ Root Filesystems หรือ / นั้นผมแบ่งเอาไว้แค่ 9.3GB และถูกใช้ ไปแล้ ว 5.3GB ...ใช้
อะไรไปมั่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน ส่วน /boot นั้นตอนที่ติดตั้งผมแบ่งไว้ 100MB แต่มันคำานวณเพี้ยนกันนิด
หน่อยก็เลยออกมาแค่ 97MB แต่ก็ใช้งานไปแค่ 14MB เท่านั้นเอง ยังเหลือเนื้อที่อีกบานสำาหรับการ
เก็ บแค่ boot images กั บ kernel ของ Linux เพราะที่ เ ห็ นว่ าใช้ ไ ป 14MB นั้นหมายถึ ง มั นมี อ ยู่
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ด้วยกั นตั้ ง 3 version !! ... ตัวสุ ดท้ ายเป็ น tempory directory ของ Linux ที่มันสร้ างขึ้ นมาเอง
จะเห็นว่าประเภทหรือ format ของมันจะเป็น tmpfs หรือ temporary file system
ทีนี้ลองมาดูอีกเครื่องหนึ่งที่เป็น Macintosh แต่เอามาลง YellowDog Linux ซึ่งไม่ได้ติดขัดในข้อ
จำากัดของการแบ่ง partition แบบ PC ดูมั่ง ... ด้วยคำาสั่งเดียวกันผมจะได้รายการอย่างนี้ครับ
Filesystem
/dev/hda4
/dev/hda3
none
/dev/hda8
/dev/hda5
dev/hda10
/dev/hda6
/dev/hda9

Type
ext3
ext3
tmpfs
ext3
ext3
ext3
ext3
ext3

Size
485M
97M
314M
985M
485M
7.9G
485M
5.0G

Used
173M
16M
0
75M
8.1M
4.1G
100M
33M

Avail Use% Mounted on
287M 38% /
76M 18% /boot
314M
0% /dev/shm
860M
9% /home
452M
2% /tmp
3.5G 55% /usr
360M 22% /var
4.7G
1% /zhuqidisk

จะเห็นว่าผมเล่นตามตำาราเลย :-) แยกเป็น /, /boot, /home, /tmp, /usr, /var แถมด้วย partition
ประหลาดต่ า งหาก เพื่ อเอาไว้ download ไฟลข์นาดใหญ่ ๆ จาก internet ... ลองดู ขนาดของแต่
partition กันเอาเองนะ เรียกว่าเผื่อกันเอาไว้เต็มๆ (แล้วยังเหลือพื้นที่ว่างอีก 12G ที่ยังไม่ได้แบ่งเป็น
partition ใดๆ เลยด้วย )
แต่นั่นก็แค่ คำาสั่ ง df หรือ disk-free ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ทุกคน เพราะมั นไม่ได้ access เข้า
ไปในพื้นที่ต้องห้ามของระบบ แค่ตรวจสอบดูขนาดของแต่ ละ partition เท่านั้นเอง ... คือถ้าตอนติด
ตั้งระบบนั้ น เราเลือกลงแบบมี / หรือ Root Filesystems เพียงตัวเดียว เราก็จะได้หน้าตาออกมา
คล้ายกับตัวอย่างแรก ซึ่งก็นั่นแหละที่เราอยากจะไปรู้ต่อว่า เราควรจะแบ่งเป็น /boot, /home, /usr,
/var, /tmp อย่างละประมาณเท่าไหร่
ตอนนี้ถ้าใครไม่ได้ login เข้าระบบด้วย root ก็จัดการ switch user ไปเป็น root ด้วยคำาสั่ง
su ... อย่าลืม

- ข้างหลังนะครับ เพราะมั นมีบางอย่างไม่เหมือนกันระหว่าง su กับ su – ... แม้ว่าทั้ง 2

คำาสั่งจะเป็นการ switch user ไปเป็น root ด้วยกันทั้งคู่ แต่ su – เท่านั้นที่จะไปอ่านค่าตัวแปรหรือ
parameters ของ root มาจริงๆ ซึ่งในบางกรณี เราก็ จำาเป็ นต้ องใช้ เหมื อนกั นเช่ นพวก %path หรือ
อะไรพวกนั้น ... เพราะฉะนั้นแค่ขีดเดียวก็ใส่ๆ เข้าไปซะ ... อย่างเรื่องมาก !!
จากนั้น cd ไปที่ root directory ด้วยคำาสั่ง cd /
แล้วก็เรียกคำาสั่งนี้ขึ้นมา ... du -h --max-depth=1

... แล้วก็กด <Enter>

เครื่องของเราจะนิ่งไปพักหนึ่งเลยครับ เพราะมันจะต้องไปควานหาและคำานวณขนาดของไฟลต์่ างๆ ที่
ติดตั้งไว้ในระบบของเราออกมา ... ก็คงไม่ต้องเปรียบเทียบกับเครื่อง Macintosh แล้วนะครับ เพราะ
จริงๆ ก็ต้องการจำาลองเหตุการณว์่า เราได้ติดตั้งแบบใช้ partition เดียวอยู่แล้ว ... อีกอย่าง ... เครื่อง
PC ที่ใช้ chip ของ intel ก็หา software มาลองเล่นได้ มากกว่าด้วย เพราะฉะนั้ นเราก็มาดู ซิว่า หลัง
จากการติดตั้ งและผ่ านการ update หลายๆ อย่างจนเข้ าที่ อย่างที่ ตัวเองอยากได้แล้วนั้ น แต่ ละส่ วน
มันจำาเป็นต้องใช้พื้นที่ hard disk ซักเท่าไหร่
เครื่องของผมมันจะส่งผลลัพธเ์ป็นตัวเลขนี้ออกมาครับ

...
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8.7M
8.1M
0
14M
8.0K
4.1M
8.0K
248K
16K
251M
5.4G
53M
770M
0
8.0K
16K
6.0M
32K
68M
8.0K
8.0K
360M
8.0K
6.9G

./root
./boot
./selinux
./sbin
./opt
./tmp
./initrd
./dev
./lost+found
./lib
./usr
./home
./proc
./sys
./misc
./media
./bin
./windows
./etc
./.automount
./mnt
./var
./srv
.

ดูแค่ไอ้ที่ป้ายเหลืองๆ เอาไว้นั่นก็แล้วกัน จะเห็นว่า /usr นั้นใหญ่โตมโหระทึกเลยทีเดียว เพราะผมเล่น
ติดตั้ง software ของ Fedora Linux ลงไปเกือบจะครบทุกตัว แล้วยังไปหามาเติมเข้าไปอีกตั้งเยอะ
:-) ถ้าขื น follow ตามตั วเลขที่ ผมลอกตำ าราเล่ มอื่ นมาตั้ งแต่ แรก ก็ เป็นอั นว่ าติ ดตั้ งไม่ สำาเร็ จอยู่ ดี ...
เพราะฉะนั้ นจึงไม่ ต้องแปลกใจว่ า ทำาไมในอีกเครื่ องหนึ่ งนั้นผมแยก partition ของ /usr ออกมาตั้ ง
7.9G เพราะว่ าผมทุ รนทุ รายกั บการติ ดตั้ ง Linux บนเครื่ องนู้ นเครื่ องนี้ มาตั้ งหลายหนแล้ ว นี่ นา :-)
สำาหรับ partition อื่นๆ ก็เพี้ยนจากตำ าราไม่นักหรอกครับ /var อาจจะใหญ่ ไปหน่ อย แต่เพราะมีขยะ
เนื่องจากการ update แล้วยังไม่ได้ลบออกอยู่บ้างมันก็เลยดูตุงๆ พื้นที่ hard disk พอสมควร
ทีนี้ก็ได้ รู้ขนาดที่ ต้องการของตั วเองละ ... ถ้าอยากจะลงใหม่ ด้วยการแบ่ ง partition ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยก็ จำาตั วเลขไปเผื่ อๆ กันเอาเองก็แล้วกั น ถ้าจะบ้าเลื อดกั บ software ขนาดหนัก ก็ต้องเผื่อ
พื้นที่ของ /usr ไว้ให้มากๆ ... ลองไปดูซิว่า /usr มันไปโตๆ บวมๆ ตรงไหนมั่ง :-P
2.3G
22M
136M
88M
331M
2.1G
120K
1.6M
2.5M
278M
204M
8.0K
104K
31M
5.4G

./share
./sbin
./include
./java
./local
./lib
./doc
./kerberos
./games
./bin
./X11R6
./etc
./src
./libexec
.
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ตัวที่ กินพื้นที่ ดุๆ เลยก็คือ /usr/share กับ /usr/lib ครับ ยังไม่ได้เข้าไปสำารวจเหมือนกั นว่าอะไรจะ
ต้ อ งใหญ่ โ ตขนาดนั้ น ? เพราะจริ ง ๆ แล้ ว ผมก็ จั บ เอา fonts ของ MS-Windows ยั ด เข้ า ไปใน
directory ที่ ชื่ อว่ า /usr/local/share/fonts/local ไปแล้ ว ... เพราะงั้ นที่ ใหญ่ บะลั่ ก กั้ ก ออกมานั่ น
มันจึงไม่ใช่ผลงานของผมโดยตรงอย่างแน่นอน :-)
จบเรื่องที่อยากจะเล่าในระดับประถม 1 แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ ถ้าบังเอิญว่าใครอยากจะเริ่มติดตั้งใหม่
อีกรอบหนึ่ง ก็จัดการกันซะตอนนี้เลย ... ผมขออนุญาตไปค้นตำาราก่ อนว่า ระดับประถม 2 นี่ Linux
ควรจะต้องรู้คำาสั่งอะไรที่มากกว่านี้มั่งดีกว่า :-D
หรือถ้าใครคิดว่าอยากจะทบทวนอี กครั้ง รายการคำาสั่ งข้ างล่ างนี้ ก็คือที่ ผมเล่าผ่านๆ มาทั้งหมดครับ
หาอ่านรายละเอียดของแต่ละตัวกันเอาเองจากในเครื่องที่ทำาการติดตั้งไว้ก็ได้
ที่ผมเรียกเป็นระดับอนุบาลมี ... ls, cp, rm, mv, mkdir, rmdir, cd, exit, logout และ man ...
แล้วชุดต่อมาใน "ประถมบท " ผมเล่าเพิ่มเติมไว้แค่ 4 คำาสั่งคือ chmod, su, df และ du
น่าจะเล่าคำาสั่งไหนต่อไปอีกดีหว่า? ... เดี๋ยวค่อยว่ากัน!!
อ้อ !... เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลารอ ผมขอแนะนำาให้ทดลองฝึก vi ไปเลยดีกว่ามั้ย ... ทำาอย่างนี้ครับ
เปิ ดเครื่ องขึ้ นมา login กั นตรงหน้ า graphic หรือจะออกไป login จาก virtual console ที่ เ ป็ น
text mode ก็ได้ จากนั้นเรียกคำาสั่ ง vimtutor ขึ้นมา ... แค่นั้นแหละครั บ ที่เหลือก็ทำาตามตำารา
ทีเ่ ขาเตรียมไว้ให้ไปเรื่อยๆ ... เท่านี้ก็พอจะใช้ vi ได้คล่องๆ ในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับ ... แฮ่ม !!
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ประถมบทที่ 2 : อยู่ไหนหว่า?
อย่างที่เล่าเอาไว้แล้วว่า ตอนที่ติดตั้ง Linux โดยทั่วๆ ไปนั้น จะเกิดไฟลต์่างๆ ในระบบของเราประมาณ
3 - 4 หมื่นไฟลด
์ ้ วยกั น มี ทั้งที่เป็นไฟลค์ำ าสั่ ง , บ้างก็เป็น config, บ้างก็ เป็นคู่ มือหรือ documents
เพื่อให้เราศึกษาเพิ่มเติม , หรือไฟลป์ระกอบที่จำาเป็นบ้างไม่ จำาเป็นบ้างกั บการทำางาน ขึ้นอยู่กับว่าเรา
จะบ้าเลือดขนาดไหนในตอนที่ติดตั้ง :-)
ทีนี้ ... พอใช้งานไปซั กพักหนึ่ง เราก็จะเริ่มสับสนกั บผลงานของตั วเอง เพราะเราชักไม่แน่ใจว่ าไฟลท์ี่
เราต้องการแต่ละตัวนั้นมันอยู่ที่ไหน ? หรือว่ามันยังมีอยู่ในระบบรึเปล่า? ในโลกของ MS-Windows
ผมเคยเห็น user หลายคนใช้ระบบการค้นหาใน graphic mode หรือบางคนก็อาจจะใช้คำาสั้ง attrib
หรือแม้แต่ dir ที่มี /s เป็น parameter ตามหลั ง ... ก็ถ้า Linux ไม่มี features เหล่านี้เลยก็ ต้อง
ถือว่าเชยละเอียดจริงๆ ... ถูกรึเปล่า ?
คำาสั่งที่ใช้ในการค้นหาไฟลข์อง Linux น่าจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีครับ ขึ้นอยู่กับความชำานิชำานาญและ
ตาม style การเรียกใช้ คำ า สั่ ง ของแต่ ละคน เพราะคำ า สั่ งของ Linux ได้ รั บการพั ฒ นามาจากหลาย
แหล่งทั่วโลก ... เราก็คงจะเล่ากันแค่กลุ่มคำาสั่งมาตรฐานของมันก็พอ แล้วใครที่อยากจะลองวิธีอื่นๆ ก็
หาโอกาสไปลองใช้ลองฝึกกันเอาเอง
คำาสั่งในกลุ่มที่จะเล่าต่อไปนี้ก็จะมี locate หรือ slocate, whereis, which, และ find
slocate

เป็นคำาสั่งที่ปรับปรุงมาจาก locate โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับด้าน security
ลงไป แล้วก็เลยเรียกกันว่า slocate ... ปัจจุบันคำาสั่ง locate ไม่มีอีกแล้วครั บ แต่
ที่พวกเรายังเรียกใช้มันได้ เป็นเพราะ Linux รุ่นหลังๆ จัดการให้คำาสั่ง locate เป็น
link ของ slocate ไปแล้ ว เวลาเรี ยก locate หรือ slocate ก็ เลยหมายถึ ง คำ าสั่ ง
เดียวกัน ... วิธีใช้คำาสั่งก็แค่ ...
locate <ชือ
่ ไฟล์>

locate

หรือ slocate นี้ทำางานได้ค่อนข้างเร็วครับ เนื่องจากมันจะมีการทำารายการ index
หรือสารบั ญของไฟลต์่ างๆ ในระบบเอาไว้ ก่ อน เรียกว่ าพอหาปุ๊ บก็ เ กื อบจะเจอใน
ทันทีเลย ... ถ้ำเรำรู้ตัวสะกดท่แ
ี น่นอนของชือ่ ไฟล์นนั้ ๆ :-)

แต่ถ้าบังเอิญไม่รู้จริงๆ หรือจำาได้เพียงบางส่วน หรือไม่รู้ว่าไฟลท์ี่ต้องการหานั้นถูกกำาหนดให้
มีชื่อเป็นตัวพิมพใ์หญ่พิมพเ์ล็กยังไงมั่ง ก็ต้องอาศัย parameter ช่วยนิดหน่อยครับ
locate -i <ชือ
่ ไฟล์>
-i

เป็ น

ที่ สั่ง ให้
หรือพิมพใ์หญ่

parameter

locate

ไม่ ต้ องสนใจ

case

ของตั ว อั กษรว่ าจะเป็ นพิ มพเ์ ล็ ก

locate -r <regular expression ของชือ
่ ไฟล์>

ตัวอย่างเช่น ...

locate -r grub*

แต่เพราะว่ามันจะทำางานกับ database ของระบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น ซึ่งเราก็อาจจะต้องคอย
update ฐานข้อมูลนี้หรือทำาการซ่อมสร้างตามแต่เวลาที่เห็นสมควร ซึ่งบางครั้งเรา
ก็เลยอาจจะรู้สึกสะดวกกว่าถ้าจะใช้คำาสั่ง find ทำาหน้าที่นี้แทน
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find ชื่อคำาสั่งก็บอกไว้โจ่งแจ้งเลยครับ ผมเจอคำาสั่งนี้ครั้งแรกด้วยการขอดูคู่มือมั่วๆ ว่า man find

แล้วก็เลยเห็นวิธีการใช้ของมัน :-) ... เพราะฉะนั้ นเวลานึ กชื่อคำาสั่ งอะไรแล้วไม่แน่
ใจว่าสะกดถูกรึเปล่า หรือไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำาสั่ งที่ต้องการมั้ย ก็ให้ทดลองขอดูคู่มือ
จากการเรียกใช้ man <ชือ่ คำำสัง่ > ก่อนก็ได้ครับ

ส่วนใหญ่ของการใช้คำาสั่ง find เป็นอย่างนี้ ...
find <starting path> -name <reg.exp ของชือ่ ไฟล์>

วิธีระบุชื่อไฟลท์ี่ต้องการหาก็จะเหมือนกับคำาสั่ง locate -r นั่นเอง คือสามารถใส่เครื่องหมาย
* หรือ ? แทนตัวอักษรใดๆ ของชื่อไฟลไ์ด้
รายละเอียดและความสามารถของคำาสั่ ง find มีเยอะครั บ เช่นหาว่าไฟลไ์หนถูกสร้ างขึ้นมา
หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในวันที่หรือเวลาไหน หรือจะหาไฟลท์ี่ มีขนาดเท่าไหร่ ...
อย่างนี้เป็นต้น ... ก็ไปหาอ่านเอาเองจากการเรียก man find ก็แล้วกัน
whereis

เป็นคำาสั่ งที่เอาหาไฟลป์ระเภท binary, หรือ source code, หรือคู่มือการใช้ของ
คำาสั่งใดคำาสั่ งหนึ่ ง ... จะเห็นว่ ามั นมี scope แคบกว่า 2 คำาสั่ งแรกที่เล่าเอาไว้ ใน
บทนี้ แต่ก็เหมาะกับการหาคำาสั่งที่ต้องการโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับชื่อไฟลท์ี่ไม่เกี่ยวข้อง
วิธีใช้ก็แค่ ...
whereis <ชือ่ คำำสัง่ >

which

ในทางหนึ่งมันทำาหน้าที่คล้ายกับการหาด้วย whereis ต่างกันเพียงแค่ว่า which
จะหยุดการค้นหาทั นทีเมื่อมันพบคำาสั่ งนั้นๆ ใน path ที่ได้รับการกำาหนดเอาไว้ ...
ดังนั้นโดยลั กษณะดั งกล่ าว เราจึ งเอามั นไว้เพื่อตรวจสอบว่ าคำาสั่ งที่ เราเรี ยกใช้ อยู่
เป็นประจำานั้น ใช่ตัวที่เราต้องการจริงๆ รึเปล่าด้วย เพราะระบบการค้นหาคำาสั่งของ
Linux ก็จะไล่ไปตามลำาดับก่ อนหลังของ path ที่กำาหนดเอาไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนที่
login เข้าสู่ระบบของ user แต่ละคน

ครบแล้วนะ 4 คำาสั่ง ปัญหาที่ยังจะตามมาอีกสำาหรับ "มนุษยข์ี้สงสัย " ก็คือ เราก็หาจนเจอไฟลท์ี่อยาก
จะหาแล้ว หรืออาจจะเห็นชื่อของไฟลบ์างตัวที่น่าสนใจ ... แต่ในเมื่อ Linux ไม่ได้กำาหนดเงื่อนไขของ
executable files เอาจาก extension ของไฟลน
์ ั้ นๆ ... แล้ ว เราจะไปรู้ ไ ด้ ยั งไงล่ ะว่ า มั น เป็ นไฟล์
ประเภทไหน? ... เราจะใช้คำาสั่ง file ครับ :-) วิธีใช้ก็ง่ายนิดเดียว
file <ชือ
่ ไฟล์>

ผลลัพธท์ี่ ได้ก็ จะแตกต่ างกั นไป เพราะบางตั วเป็น binary, บางตัวก็เ ป็น ASCII text file, บางตั วก็
เป็น link, บางตั วก็เป็น directory, หรืออาจจะเป็น block device, ไม่งั้นก็เ ป็น shared object,
ฯลฯ ไม่แน่ใจเหมือนกั นว่ ายังมี ประเภทอื่ นๆ อีกมั้ย :-) ... แต่ทั้งหมดก็จะมี แต่ ASCII text file เท่า
นั้นแหละครั บที่ เราสามารถอ่ านออก แล้วก็ text file บางตั วมั นก็ เ ป็ น script หรือ configuration
ของ software ต่างๆ ในระบบของ Linux ด้วย ... แล้วก็เพราะ Linux ทำางานเกือบทุ กอย่างอยู่ บน
พื้นฐานของ text file นี่แหละครับ ที่ทำาให้ text edtor อย่าง vi หรือ vim รวมไปถึง emacs หรือ
joe มีความสำาคัญมากมายขนาดที่ user ทั่วๆ ไปนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียว
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การเปิดอ่ าน text files ทั่วๆ ไปนั้นจะใช้คำาสั่ ง cat, more, หรือ less ... แต่บางคนก็ ขี้เกียจจำา
กันหลายตั ว เขาก็จะตะบั นใช้ vi เพียงตัวเดียว เพื่อจัดการกั บ text file ทุกตัวไปเลย ... เพียงแต่ใน
บางสถานการณน์ั้ น การใช้ vi ซึ่งสามารถ edit แก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปใน text file หนึ่งๆ ได้นั้น ก็ไป
พัวพันกั บเรื่ องของ security หรือความ stable ของระบบเข้ าให้เหมื อนกั น ... มันคื อที่ มาของการ
สร้าง utilities เล็กๆ กลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการ "อ่าน" เพียงอย่างเดียว
คำาสั่งทั้งหมดที่ เล่ามานี้ ถือเป็ นเรื่ องพื้นฐานทั้ งนั้ นเลยครั บ เพราะเรื่องราวของ Linux ต่อจากคำาสั่ ง
ง่ายๆ เหล่านี้ ก็คือการ setup หรือการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค่ า configuration ต่างๆ ของ software
แต่ละตัว ... แน่นอนที่ Linux มีคำาสั่งเป็นร้อยเป็นพันขนาดที่รวบรวมเป็นหนังสือได้หนาๆ ขนาดสมุด
โทรศัพทห์น้าเหลืองเลยทีเดียว ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้ในสถานการณท์ี่ไม่เหมือนกัน ... ที่สำาคัญก็คือ
หลายๆ คำาสั่งก็เหมาะกับการเอาไปเขียนเป็น script มากกว่า เพราะมี syntax ที่ยุ่งยากทั้งยังสามารถ
pipe ( | ) หรือ redirection ( > และ >> ) ให้ไปเกิดเป็นผลลัพธต
์ ่ างๆ ได้อีกสารพัดเรื่อง ... ก็คงถือ
โอกาสจบ "ประถมบท " กันแต่เพียงเท่านี้ และปล่อยให้ user ที่อยากจะเรียนรู้ได้ไปสั มผัสและฝึ กหัด
การใช้งานคำาสั่งต่างๆ จนเกิดความชำานาญของแต่ละคนกันเอาเองต่อไป
อย่าลืมว่าคำาสั่ ง man คือคู่ มือชิ้นสำ าคั ญสำาหรั บการศึ กษาค้ นคว้ าและทดลองใช้งาน Linux เพราะ
มันบรรจุแทบจะทุกคำาสั่งเอาไว้ให้อยู่แล้ว และนอกจากนั้นก็อย่าลืมหัดใช้ vi หรือ vim จากเครื่องมือ
ช่วยสอนที่ แถมมาให้อย่ าง vimtutor นั้นด้วย ... แม้ว่า power ของ Linux ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่การ
กำาหนดค่า configuration ต่างๆ ของระบบ แต่ power ที่แท้จริงในระบบของ Linux นั้นจะอยู่ที่การ
เขียน script ให้กับ shell ที่เราทำางานอยู่เป็นประจำามากกว่า ... หากใครที่ซุกซนพอจะเข้ าไปซอกๆ
แซกๆ กั บ แต่ ล ะ directory ของ Linux แล้ ว ก็ จ ะเห็ น ว่ า เราอาศั ย การทำ า งานหรื อ การแก้ ไ ข
configuration ต่างๆ ของระบบผ่าน scripts นับร้อยๆ ที่คนอื่นๆ ช่วยกันเขียนเอาไว้ทั้งสิ้น :-)
ผมก็คงจะกระโดดข้ามไปเรื่องอื่ นก่ อนที่ จะย้อนกลั บมาที่ เรื่ องของ shell scripts เพราะรายละเอี ยด
ของการเขียน scripts นั้น น่าจะมีมากกว่าการกำาหนดค่า configuration ของระบบซะอีก เพราะมัน
เกื อ บจะเป็ น โลกของ developers จริ ง ๆ ไปแล้ ว ในขณะที่ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบและการกำ า หนดค่ า
configuration นั้นยังเป็นโลกของ administrator เท่านั้นเอง
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จบภาคแรก
การเขียนตำาราไม่ใช่เรื่องง่าย ผมเองก็เขียนเล่าไปเท่าที่ตัวเองเคยรู้ และเอกสารฉบั บนี้ก็อาจจะไม่ต่าง
ไปจากบันทึกลำาดั บขั้นตอนของการเรียนรู้ Linux ของผมเอง ซึ่งอาจจะผิดเพี้ยนไปจากลำาดับขั้นตอน
ของคนอื่นๆ อยู่บ้าง ... แต่นั่นไม่น่าจะใช่ปัญหา :-)
ผมเลือกใช้งาน Linux เพราะมั น "ฟรี" ... :-) นั่นอาจจะเป็นปัจจัยสำาคั ญประการแรกๆ ของหลายๆ
องคก์ร แต่ที่ผมชอบมันเพราะมั นเปิ ดกว้างให้ กับการเรียนรู้ แล้วมันก็ยังไม่จบทั้งที่มีความสมบูรณใ์น
ตัวของมันมากพอสมควรแล้ว ... มีเรื่องราวใหม่ๆ และมีสิ่งแปลกๆ ให้เราได้สัมผัสมันได้ตลอดเวลา ใน
ขณะที่เราก็ยังสามารถใช้งานมันอย่างปกติทุกๆ วันต่อไปได้ ... ถ้าการเรียนรู้คือสิ่งที่สนุกสนานในชีวิต
ของพวกเรา ผมก็เชื่อว่า Linux คือทางเลือกที่น่าสนุกสนานนั้น
ผมเริ่มต้นจากสิ่ งที่เล่ามาทั้งหมดนี้ แล้วก็ยังสนุกกั บการอ่านและการเรียนรู้ features ใหม่ๆ ที่ยังซุก
ซ่อนอยู่ใน Linux ต่อไป มันอาจจะเป็นทั้งการปฏิบัติงาน และเกมล่าสมบัติสนุกๆ ในเวลาเดียวกัน ...
มันเป็ นสิ่ งที่เราสามารถใช้ ประโยชนก์ั บการปฏิ บัติงานได้ และเป็นสิ่ งเดี ยวกั นกั บที่ เราจะสามารถมี
สังคมเล็กๆ อีกสังคมหนึ่งที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันถึงเทคนิคหรือกลวิธีแปลกๆ บนเครื่องมือ
ประจำาโต๊ะหรือประจำาตัวของพวกเราชิ้นที่เรียกว่าคอมพิวเตอรน์ี้ ... มันอยู่ที่เราจะมองว่า Linux เป็น
เรื่องที่น่า serious ที่ควรจะต้องจริงจังกับมันอย่ างเอาเป็นเอาตาย หรือเราจะมองมันเป็น "ของเล่น "
ที่สามารถใช้ประโยชนก์ับการปฏิบัติงานประจำาวันของเราได้ ?! ... เราก็ต้องเลือกของเราเองล่ะ ...
ผมจะเว้นวรรคทางเอกสารนี้ซักระยะหนึ่ง เพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนรู้มาแล้วกั บสิ่ งที่กำาลังเรียนรู้ใหม่ต่อ
ไปเรื่อยๆ แล้วค่อยจับมาประมวลทั้งหมดเป็นเอกสารชุดที่ 2 ของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Linux
ต่อไป ... บอกตรงๆ ว่ามันเขียนยากกว่าเอกสารบ้าๆ บอๆ ที่ตัวเองเคยเขียนไว้เยอะทีเดียว ... ก็สนุก
ของผมไปอีกแบบครับ :-)

Mr. Z.,
กรงุเทพฯ, 26.03.2005
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